ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“
ИНЂИЈА, ул. Цара Душана бр. 2.
Број: 44.
Дана, 03.07.2015. године

На основу члана 109.Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 124/12,
14/15), на основу извештаја о стручној оцени понуда о јавној набавци мале вредности бр.
2/2015.године, дел. бр. 44. од 03.07.2015.године, наручилац Техничка школа „Михајло
Пупин“ Инђија, овлашћено лице директор, доноси

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ред.бр.2/2015.године
Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности бр. 2/2015.године –радови на
водоводу и канализацији због неиспуњавања услова за доделу уговора.
Одлуку доставити свим понуђачима у року од 3 дана од дана доношњења.
Образложење
Наручилац је дана 15.06.2015. године донео Одлуку о покретању јавне набавке мале
вредности број 2/2015.године радови – радови на водоводу и канализацији.
Позив за достављање понуда дел. бр. 26. од 19.06.2015.године објављен је на
Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници школе дана 19.06.2015.године.
По позиву достављена је само једна понуда и то : Грмеч – Ин Инђија, дана
30.06.2015.године дел. бр. 36 у 11,45 часова. Комисија за јавну набавку дел. бр.
2/2015.године констатовала је да је понуда неблаговремена рок за доставу је био
30.06.2015.године до 9,00 часова, и да је у неотвореном облику враћена понуђачу.
Предмет јавне набавке мале вредности су радови – радови на водоводу и
канализацији. Јавна набавка није обликована по партијама. Средства за ову јавну набавку
обезбеђена су из буџета локалне заједнице Општине Инђија. Јавна набавка предвиђена је
Планом јавних набавки школе за 2015.годину, дел. бр. 114. од 30.01.2015.године, - конто
425- 115.

Оквирни датум покретања јавне набавке друга половина јуна 2015, врста поступка јавна
набавка мале вредности, предмет набавке радови – радови на водоводу и канализацији , рок

подношња понуда 30.06.2015.године, отварање 30.06.2015.године, реализација уговора јул
2015.године.
Укупна процењена вредност јавне набавке мале вредности је 333.333,00 динара без
ПДВ-а.
По позиву за достављање понуда дел. бр 26. од 19.06.2015. године пристигла је
неблаговремено 1 понуда и то:
1 понуда дел. бр. 36 “Грмеч-Ин“ Инђија, Краља Петра I бр. 114. – 30.06.2015.године у 11,45
часова – непосредном доставом. Школа је констатовала потврдом пријем понуде.
Рок за доставу понуда по позиву и конкурсној документацији је био до
30.06.2015.године до 9,00 часова.
Комисија за јавну набавку дел. бр. 2/2015.године, констатовала је да је понуда
неблаговремена. рок за доставу је био одређен у позиву и у конкурсној документацији 30.06.2015.године до 9,00 часова.
Комисије је констатовала да је понуда „Грмеч-Ин“ Инђија враћена понуђачу у
неотвореном облику.
Из горе и изнетих разлога Комисија је констатовала да нема прихватљивих понуда,
односно да не постоје услови за закључење уговора.
На основу прегледа документације Комисија даје предлог за доношење одлуке о
обустави поступка јавне набавке мале вредности:
Одговорно лице наручиоца - директор прихвата извештај Комисије за јавне набавке
о стручној оцени понуда и предлог одлуке о обустави поступка јавне набавке мале
вредности, те на основу законских овлашћења доноси одлуку о обустави поступка јавне
набавке мале вредности бр. 2/2015,године - радови на водоводу и канализацији.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права у року од 5
дана од дана пријема исте. Захетв се подноси Републикој Комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу
М.П.
Доставити:
1.свим понуђачима,

ДИРЕКТОР
Дејан Спахић, дипл.инж.

