На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''
бр. 124/12) Завод за заштиту споменика културе града Београда , објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Адреса наручиоца: Калемегдан 14, Београд
Интернет страница наручиоца: www.belgradeheritage.com
Врста Наручиоца : Индиректни корисник буџетских средстава - култура
Врста предмета: Добра
Набавка канцеларијског материјала за потребе Завода за заштиту споменика
културе града Београда за период од годину дана, назив и ознака из општег
речника набавке – Набавка канцеларијског материјала ОРН: 30192000
Процењена вредност: 1.504.409,00 динара без пдв-а
Број примљених понуда: три
Подаци о понуђачима и разлог за обуставу поступка:
AMPHORA d.o.o. Булевар војводе Мишића 10, Београд
За обезбеђење испуњења обавеза у поступку јавне набавке понуђач није доставио
сопствену бланко меницу прописно потписану и оверену са копијом депо картона и
овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, са клаузулом
„без протеста“ у износу 2% од вредности понуде без ПДВ-а са роком важности до
истека понуђеног рока важења понуде.
KOMPAS KOMERC d.o.o. Ђорђа Чутуковића 40, Земун
За обезбеђење испуњења обавеза у поступку јавне набавке понуђач није доставио
сопствену бланко меницу прописно потписану и оверену са копијом депо картона и
овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, са клаузулом
„без протеста“ у износу 2% од вредности понуде без ПДВ-а са роком важности до
истека понуђеног рока важења понуде.
FIDUCIA 011 d.o.o. Учитељска 60, Београд
Дана 25.07.2014. године упућен је захтев за достављање доказа о испуњености
услова предвиђених конкурсном документацијом (члан. 75 и 76. Закона о јавним
набавкама)
Понуђач је 31.07.2014. године доставио доказе и увидом у документацију
констатовано је да понуђач не располаже довољним техничким и кадровским
капацитетом, односно да у тренутку подношења понуде у сталном радном односу
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има 6 радника (према потврдама о пријављеним радницима) уместо с минимум 10
стално запослених радника, како је предвиђено конкурсном документацијом.
Због наведеног недостатка понуда је одбијена
Када ће поступак бити поново спроведен:
Наручилац ће покренути јавну набавку у року од 8 дана
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