ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Универзитет у Крагујевцу

Адреса наручиоца:

Јована Цвијића б.б

Интернет страница наручиоца:

www.kg.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

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:
Услуге штампања ЈН 4/17 - Назив и ознака из Општег речника јавних набавки – 79810000 –
Услуге штампања

Процењена вредност јавне набавке:

1.249.950,00 и то:
Партија 1 - 800.000,00
Партија 2 - 449.950,00

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

2 благовремене понуде и то:
Понуда понуђача КГ Дигитал Прес д.о.о., Прве интернационале 5, 34000 Крагујевац и понуда
понуђача Pressia d.o.o, ул. Емила Золе 30а, 11000 Београд.

Разлог за обуставу поступка:
Поступак се обуставља за Партију 1 јер је Комисија за јавну набавку увидом у понуде констатовала да за
партију 1 нема прихватљивих понуда.
Комисија је утврдила да понуђач КГ Дигитал Прес доо није Образац понуде за партију 1 попунио онако како је
предвиђено техничком спецификацијом, односно понуђач је за часописе као јединичну цену понудио цену по
комаду уместо по тиражу, а као укупну цену је понудио цену за један тираж уместо за укупан годишњи тираж
како је то изричито предвиђено у конкурсној документацији. У том смислу, комисија констатује да ова понуда
за партију 1 у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) није одговарајућа јер не испуњава све техничке
спецификације и садржи битне недостатке из члана 106. став 1 тачка 5) јер није могуће утврдити стварну
садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама.
Комисија констатује да Понуђач није попунио Образац 6 - Попуњену, потписану и оверену печатом од стране
наручиоца изјаву понуђача о увиду у тражене узорке коју је наручилац конкурсном документацијом одредио
као обавезан образац који се доставља.
Комисија у складу са чланом 106. став 1. тачка 5 констатује да понуда понуђача Pressia d.o.o, садржи битне
недостатке у смислу да понуђач није извршио увид у узорке Наручиоца, па Наручилац у том смислу не може
утврдити стварну садржину понуде и није је могуће упоредити је са другим понудама, с обзиром да
непопуњавањем ове изјаве (изјава није оверена код Наручиоца, понуђач није извршио увид у узорке) Понуђач
не може да гарантује да понуду даје у складу са квалитетом и карактеристикама које Наручилац тражи.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак ће бити поново спроведен у законском року, одмах након коначности Одлуке о
обустави поступка за партију 1

Остале информације:

