ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

ЈКП „Обједињена наплата“

Адреса наручиоца:

Наде Томић бр.7, 18000 Ниш

Интернет страница наручиоца:

www.jkponnis.rs

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:
Поступак јавне набавке мале вредности услуга бр. ЈНМВ 07/18 – набавка
Телекомуникационих услуга обликована је по партијама. Поступак се спроводи ради
закључења уговора о јавној набавци.
ОРН: 64200000 Телекомуникационе услуге
64212000 - Услуге мобилне телефоније; Партија 1
64211000 - Услуге јавне телефоније; Партија 2

Процењена вредност јавне набавке:

500.000,00 динара

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:
64212000 - Услуге мобилне телефоније; Партија 1 - 3 примљене понуде („Телеком Србија“ а.д., „VIP
Mobile“ д.о.о., „Теленор“ д.о.о.)
64211000 - Услуге јавне (фиксне) телефоније; Партија 2 - 2 примљене понуде („Телеком Србија“ а.д.,
„Теленор“ д.о.о.)
Основни подаци о понуђачима:
„Телеком Србија“ а.д.: Број понуде: 191596/1-2018; Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д.,
Београд, Палилула, Таковска бр.2; Особа за контакт Зоран Стефановић; Одговорна особа Петар Поповић,
извршни директор за пословне кориснике; телефон 0646542010; Факс: 0113120004; електронска адреса
zoranstef@telekom.rs, Матични број 17162543, ПИБ: 100002887
„VIP Mobile“ д.о.о.: Бр. Понуде: 33555 ММ; „VIP Mobile“ д.о.о., Милутина Миланковића бр. 12, 11070
Нови Београд; Особа за контакт Милан Маравић; Одговорна особа Дејан Турк, Милан Залател; телефон
0600006747; електронска адреса m.maravic@vipmobile.rs; Матични број: 20220023; ПИБ: 104704549
„Теленор“ д.о.о.: Бр. Понуде: 24070; „Теленор“ д.о.о.; Београд, Омладинских Бригада бр.90; Особа за
контакт Зоран Рајковић; Одговорна особа Зоран Рајковић; телефон: 063/230260; Факс: 063/9003;
Zoran.rajkovic@telenor.rs; Матични број: 20147229; ПИБ: 104318304

Разлог за обуставу поступка:
Нису испуњени објективни услови да се Уговор додели било ком понуђачу на основу Члана
105., Члана 107., и Члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, ''Сл.
гласник РС'' бр. 14/15, „Службени гласник РС“, број 68/15).

Када ће поступак бити поново спроведен:
Обзиром да је предметна јавна набавка опредељена у Плану набавки на које се Закон не
примењује, одлуку о начину и роковима спровођења предметног поступка донеће
пословодство предузећа. Поступак ће бити спроведен у пословној 2018. години.

Остале информације:
Комисија је, после стручне оцене понуда, констатовала да нису испуњени услови да се на основу Члана 105., Члана 107., и Члана
108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, ''Сл. гласник РС'' бр. 14/15, „Службени гласник РС“, број 68/15) Уговор
додели било ком понуђачу из следећих разлога:
• „Теленор“ д.о.о. доставио је понуду по основу обе партије у пољу „Претплата/накнада по броју оператера (за 1 месец)/
Претплата/накнада по броју оператера за један месец (аналогни бројеви)“ помножену са бројем телефонских бројева, али не за
уговорени период који је дефинисан као пословна 2018. година, већ на месечном нивоу и за укупно 262 пословна умрежена броја
(мобилна телефонија).
• „Телеком Србија“ а.д. доставио је понуду и као пословну 2018. годину дефинисао 12 месеци.
• „VIP Mobile“ д.о.о. доставио је исправну понуду и као пословну 2018. годину дефинисао 6 месеци.
Комисија за ЈНМВ 07/18 констатује да период трајања пословне 2018. године у оквиру конкурсне документације, посебно у
обрасцу структуре цене и описа услуга није прецизно дефинисан, што је понуђаче и потенцијалне понуђаче могло довести у забуну
у погледу периода за који се понуда доставља, што се у крајњој инстанци и догодило.
Ради спречавања наношења штете било ком понуђачу или потенцијалном понуђачу, као и обезбеђења једнаких услова за учешће у
поступку јавне набавке, прецизности и јасности у погледу дефинисања пословног периода за који се понуда доставља, комисија за
ЈНМВ 07/18 констатује да је поступак предметне набавке потребно обуставити, а на основу Члана 109. Закона о јавним набавкама
(''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, ''Сл. гласник РС'' бр. 14/15, „Службени гласник РС“, број 68/15), и исти поступак поновити уз прецизно
и недвосмислено дефинисање пословног периода за који се понуда доставља.

