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ХТЗ ОПРЕМА
1814300 заштитна опрема

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Понуђач Албо д.о.о., Батајнички друм 289, 11080 Земун је доставио понуду деловодни број
1042/16 од 04.11.2016. године са укупном ценом без ПДВ-а у износу од 5.203.462,00.
Наручилац је у конкурсној документацији на страни 24 предвидео да је понуђач у обавези да
достави понуђене узорке ХТЗ опреме, али наручилац тражене узорке није доставио на
поступку отварања, рекавши да није знао да је у обавези да достави понуђене узорке.
Комисија стручном оценом понуде констатује да је понуда понуђача Албо д.о.о.
неодговарајућа понуда у складу са ЗЈН члан 3, став 32.
Наручилац ће после истицања рока за заштиту права, покренути Преговарачки поступак без
објављивања позива за подношење понуда члан 36 ЗЈН, став 1.
Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда:
1) ако у отвореном, односно рестриктивном поступку није добио ниједну понуду, односно
ниједну пријаву или су све понуде неодговарајуће, под условом да се првобитно одређен
предмет јавне набавке и услови за учешће у поступку, техничке спецификације и
критеријуми за доделу уговора не мењају;

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Албо д.о.о., Батајнички друм 289, 11080 Земун, Београд

Остале информације:
Наручилац ће упутити Позив за подношење пнуда Понуђачу Албо д.о.о., Батајнички друм
289, 11080 Земун, Београда, да своју понуду учини одговарајућом тако што ће бити у обавези
да достави узорке у складу са траженим техничким спецификацијама.
Предмет јавне набавке и услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријум
за доделу уговора се не мењају тј остају исти у складу са објављеном КД за ХТЗ опрему бр. ЈН
1.1.5/2016. за коју је поступак ЈН обустављен јер горе наведени Понуђач није доставио
узорке.

