
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Процењена вредност јавне набавке:

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Врста поступка јавне набавке:



Када ће поступак бити поново спроведен:

Остале информације:

Разлог за обуставу поступка:
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	Text10: Oбе поднете понуде понуђача Кнез Петрол и понуђача Лукоил Србија АД  су неприхватљиве због битних недостатака и то:Понуђач Кнез Петрол није доставио потврду –    уверење  Агенције за Енергетику Републике Србије да је лиценца још увек важећа. Понуђач је доставио копију лиценце за обављање енергетске делатности трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава  рег.бр.1209/17-ЛН-ТРГ од 10.11.2017. са периодом важења лиценце од 10 година и решење о издавању лиценце  Агенције за енергетику  бр.311.02-112/2017-Л-I од 10.11.2017. Понуђач је у понуди уписао интернет страницу www.aers.rs  што комисија не прихвата као доказ испуњености обавезног услова  обзиром да је конкурсном документацијом у делу  IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА на страни 5/31 наведено да се испуњеност услова из чл. 75. ст.1 тачка 5) Закона доказује достављањем Лиценце  Агенције за Енергетику Републике Србије за обављање  енергетске делатности трговине нафтом и нафтним дериватима коју понуђач доставља у виду неоверене копије и потврде – уверења Агенције да је та лиценца још увек важећа. Понуђач Лукоил Србија АД није доставио потврду –    уверење  Агенције за Енергетику Републике Србије да је лиценца још увек важећа. Понуђач је доставио копију лиценце за обављање енергетске делатности трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава  рег.бр. 1162/17-ЛН-ТРГ од 19.07.2017.год. са  периодом важења 10 година што комисија не прихвата као доказ испуњености обавезног услова обзиром да је конкурсном документацијом у делу  IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА на страни 5/31 наведено да се испуњеност услова из чл. 75. ст.1 тачка 5) Закона доказује достављањем Лиценце  Агенције за Енергетику Републике Србије за обављање  енергетске делатности трговине нафтом и нафтним дериватима коју понуђач доставља у виду неоверене копије и потврде – уверења Агенције да је та лиценца још увек важећа. Понуђач Лукоил Србија АД  је понудио  рок  издавања картица 14 дана од потписивања уговора што није у складу са захтевом наручиоца да рок издавања картица не сме бити дужи од 5 дана од дана закључења уговора, како је наведено на страни 4/31 конкурсне документације у делу 4. испорука, те се и из  тог разлога понуда одбија као неприхватљива.
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