ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

Адреса наручиоца:

Владимира Поповића 10, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.teniskisavez.com

Врста наручиоца:

Остало

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:
Предмет јавне набавке: Услуге резервације и обезбеђења авио карата
Назив и ознака из општег речника набавке: 60410000 - Услуге редовног авио-превоза

Процењена вредност јавне набавке:

- ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ:
44.000.000,00

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

1. „Аrsico“ д.о.о, Француска 17, Београд (понуда заведена под бројем 71/05 дана 05.05.2014.
године у 13:45 часова);
2. „Jumbo travel“ д.о.о, Београдска 33, Београд (понуда заведена под бројем 71/06 дана
05.05.2014. године у 14:19 часова);

Разлог за обуставу поступка:
- Наручилац је дана 07.04.2014. године извршио измену конкурсне документације, која се састоји у измени
спецификације, Обрасца понуде и Модела уговора. Наведену измену Наручилац је објавио на својој интернет
страници, при чему је направљен ненамеран пропуст, јер иста није објављена и на Порталу ЈН.
Начињеним ненамерним пропустом, Наручилац није поступио у складу са чланом 63. став 1. ЗЈН, односно извшену
измену конкурсне документације објавио је на својој интернет страници, али не и на Порталу јавних набавки.
Начињеним пропустом Наручилац понуђачима који су поднели понуде, као ни осталим заинтересованим лицима у
предметном поступку јавне набавке није у потпуности омогућио да поднесу прихватљиве, тј. исправне понуде.
Због ненамерног пропуста Наручиоца, тј. необјављивања извршене измене конкурсне документације на Порталу ЈН
(наведена измена конкурсне документације објављена је само на интернет страници Наручиоца), а који има за
последицу неомогућавање понуђачима да поднесу исправне понуде, Комисија није могла извршити стручну оцену
приспелих понуда у предметном поступку јавне набавке, већ је предлажила одговорном лицу Наручиоца, да у
целости поништи поступак јавне набавке број ОП 24/2014-71: Услуге резервације и обезбеђења авио карата .
Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те је на основу законског
овлашћења донело одлуку о поништењу поступка јавне набавке услуга резервације и обезбеђења авио карата.

Када ће поступак бити поново спроведен:
После протека рока за жалбу

Остале информације:

