
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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	Text7: На адресу наручиоца пристигле су укупно две понуде.Понуда Занатско трговинске радње "МД" из Кучева, ул. Светог Саве 83. 12242 КучевоПонуда Пекарске радње "Пеки" из Волује бб 12256 Волуја
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	Text10: Понуда „ЗТР „МД“ из Кучева Светог Саве 83. 12242 Кучево, заведена под дел. бројем 404-70/2014 одбија се на основу члана 106. Став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, јер понуђач није доставио одговарајуће доказе о испуњавању додатних услова, односно о имплементираном систему управљања безбедношћу хране у складу са принципима добре произвођачке и хигијенске праксе и анализе опасности и критичних контролних тачака HАССP сагласно одредбама Закона о безбедности хране, које издаје овлашћена кућа за имплементацију. Понуђач „ЗТР „МД“ из Кучева Светог Саве 83 12242 Кучево је у оквиру конкурсне документације доставио неоверену потврду издату од стране „MS EMLOYMENT“ из Свилајнца од 31.08.2011. године, којом се потврђује да се ЗТР „МД“ „налази у поступку имплементације система безбедности хране HACCP-а“. С обзиром да се ради о потврди којом се потврђује да је поступак у току, што значи да исти није завршен, односно може само да се претпостави да ЗТР „МД“ нема имплементиран систем управљања безбедношћу хране у складу са принципима добре произвођачке и хигијенске праксе и анализе опасности и критичних контролних тачака HАССP, наручилац не може исту прихватити као доказ предвиђен конкурсном документацијом за доказивање имплементације HACCP система.Понуда ПР „ПЕКИ“ из Волује бб 12256, заведена под дел. бројем 404-80/2014  одбија се на основу члана 106. Став 1 тачка 2. Закона о јавним набавкама јер понуђач није доставио одговарајуће доказе о  испуњавању додатних услова, односно имплементираном систему управљања безбедношћу хране у складу са принципима добре произвођачке и хигијенске праксе и анализе опасности и критичних контролних тачака HАССP сагласно одредбама Закона о безбедности хране, које издаје овлашћена кућа за имплементацију. Понуђач ПР „ПЕКИ“ из Волује бб 12256 је у оквиру конкурсне документације доставио потврду издату од стране „MS EMLOYMENT“ из Свилајнца од 31.05.2011. године „да је Ненад Макуљевић, запослен у Пекари „Пеки“ у Волуји похађао обуку за: Примена система управљања квалитетом HACCP“. С обзиром да се потврдом коју је доставио понуђач ПР „ПЕКИ“ не може доказивати имплементација  HACCP система, наручилац исту не може прихватити као доказ предвиђен конкурсном документацијом за доказивање имплементације HACCP система.Пошто је утврђено да оба понуђача нису доставили доказе о испуњености додатних услова, наручилац је поступио у складу са чланом 106. став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама, и одбио обе поднете понуде. Како нису испуњени услови за доделу уговора, наручилац је поступио у складу са чланом 109 став 1. Закона о јавним набавкама.
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