ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“

Адреса наручиоца:

Данијелова 33, 11000 Београд, градска општина Вождовац

Интернет страница наручиоца:

www.stambeno.com

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
99/5 Предмет јавне набавке су услуге – Сервис и одржавање службених возила
Назив и ознака из Општег речника набавке:
50110000 Услуге поправки и одржавања моторних вози
а и припадајуће опреме

Процењена вредност јавне набавке:

4.000.000,00 динара без ПДВ-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Број примљених понуда: 2 (две)
99/5-1 „V&B“ Auto centar ул. Белфортска бр. 23, Београд, ПИБ 106336886,
Понуда број: 1/2019 од 20.03.2019 године.

МБ 61462678

99/5-2 Ауто центар Анђелковић Д.О.О. ул. Столачка бр.8, Београд, ПИБ 100348851 МБ
17094980
Понуда број: 19/2019 од 20.03.2019 године.

Разлог за обуставу поступка:
99/5-1 „V&B“ Auto centar Партија 1
Понуда не садржи све доказе за испуњеност додатних услова захтеване конкурсном документацијом како следи:
- Наручилац је конкурсном документацијом као доказ за испуњавање кадровског капацитета предвидео копије доказа о радном статусу (уговор о раду, уговор о привременим и повременим пословима и М3а/М-А – образац (Потврда)
или уговор о делу са јасно назначеним описом посла и периодом трајања без М обрасца) за најмање 13 (тринаест) радника, од чега минимално 9 (девет) аутомеханичара и минимално 4 (четири) аутоелектричара.
Понуђач је у понуди доставио М3а/М-А обрасце за 2 (два) аутоелектричара.
Понуђач није у понуди доставио уговор о раду, уговор о привременим и повременим пословима или уговор о делу са јасно назначеним описом посла и периодом трајања без М обрасца.
- Наручилац је конкурсном документацијом као доказ за испуњавање пословно капацитета, односно поседовање возила за транспорт неисправних возила (шлеп возила) предвидео фотокопију саобраћајне дозволе (или потврде о
регистрацији возила) или фотокопија уговора о лизингу (уколико је возило купљено на лизинг) или фотокопија уговора о закупу, коришћењу возила или пословно-техничкој сарадњи и полиса осигурања.
Понуђач у понуди није доставио ништа од наведеног.
Kонкурсном документацијом предвиђено је достављање средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, односно бланко сопствене менице и меничног овлашћења у износу од 250.000,00 динара.
Понуђач у понуди није доставио менично овлашћење.
У складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/15, 68/15) и на основу свега наведеног, Наручилац понуду понуђача „V&B“ Auto centar бр. 1/2019 од 20.03.2019. године одбија као
неприхватљиву.
Укупна понуђена цена: 6.169.433,00 динара без ПДВ-а.
ПОНУДА ЈЕ НЕПРИХВАТЉИВА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1.
99/5-2 Ауто центар Анђелковић Д.О.О. Партија 1
Понуђач није на предвиђен начин попунио Обрзац структуре цена за услуге ванредног одржавања возила марке RENAULT LATITUDE INITIALE DCI 175 на страни 47/125 конкурсне документације.
На позицији 61. Замена мотора електроподизача Понуђач је у колонама предвиђеним за уписивавање појединачних износа који чине саставни део цене уписао по два различита износа и то:
- У колони број 5. Број норма сати Понуђач је уписао 0.50 и 1,00.
- У колони број 8. Вредност услуге 250,00 и 500,00 без ПДВ-а (дин.)
- У колони број 9. Вредност услуге 300,00 и 600,00 са ПДВ-ом (дин.)
- У колони број 10. Јединична цена материјала 5.500,00 и 100,00 без ПДВ-а (дин.)
- У колони број 11. Јединична цена материјала 6.600,00 и 120,00 са ПДВ-ом (дин.)
- У колони број 12. Укупна цена 5.750,00 и 600,00 без ПДВ-а (дин.)
- У колони број 13. Укупна цена 6.900,00 и 720,00 са ПДВ-ом (дин.)
У складу са чланом 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/15, 68/15) и на основу свега наведеног, Наручилац понуду понуђача Ауто центар Анђелковић Д.О.О. бр. 19/2019 од 20.03.2019.
године одбија као неприхватљиву јер није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
Укупна понуђена цена: 2.594.363,00 динара без ПДВ-а.
ПОНУДА ЈЕ НЕПРИХВАТЉИВА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1.
На основу горе наведеног и с обзиром да нису испуњени услови из члана 107., став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15), Комисија, поступајући у складу са одредбом члана 109. став 1. ЗЈН,
предлаже Наручиоцу да донесе Одлуку о обустави поступка за партију бр. 1.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак ће бити спроведен у току исте буџетске године.

Остале информације:

