ЈКП “ Белоцрквански комуналац“
Хајдук Вељкова бр. 2
Број: 649-09/2017-08
Дана: 16.06.2017. године
БЕЛА ЦРКВА
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС 124/12,
14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 649-09/2017-07 од дана
15.06.2017. године, одговорно лице наручиоца ЈКП “Белоцрквански комуналац“ Бела
Црква, в.д. директора, доноси

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈНМВ 9/2017
I ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке мале вредности,набавка
Ремонтоване, комбиноване грађевинске машине, ровокопач – утоваривач, Ред. бр.
ЈНМВ 9/2017 по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца дана 01.06.2017. године, из разлога што нису испуњени
услови за доделу уговора.
II Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
Наручилац ће обавештење о обустави поступка објавити на Порталу јавних
набавки, у року од 5 дана од коначности Одлуке.
Образложење
Наручилац је дана 29.05.2017. године донео Одлуку о покретању поступка
ЈНМВ број 9/2017, за набавку добра – Ремонтована, комбинована грађевинска
машина, ровокопач – утоваривач.
За наведену набавку Наручилац је објавио јавни позив за прикупљање понуда и
конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
дана 01.06.2017. године.
Благовремено, до 15.06.2017. године до 12.00 часова није пристигла ниједна
понуда. Неблаговремених понуда није било.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. У Извештају о стручној оцени
понуда број 649-09/2017-07 од 15.06.2017. године, Комисија за јавну набавку је
констатовала следеће:
1. Врста предмета јавне набавке је добро.
2. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке је набавка ремонтоване, комбиноване грађевинске машине,
ровокопач – утоваривач., процењене вредности 3.000.000,00 динара без пдв-а.
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Редни број јавне набавке је 9/2017.
3. Поступак јавне набавке спровела је Комисија за јавну набавку, која је образована
решењем бр. 649-09/2017-02 од дана 29.05.2017. године, у саставу:
1. Драган Симић, председник комисије
2. Александар Ристић, члан комисије
3. Шиман Ировић, члан комисије
4. Благовремено, до 15.06.2017. године до 12.00 часова није пристигла ниједна понуда.
5. Неблаговремених понуда није било.
6. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
7. Основни подаци о понуђачу: До истека рока за подношење понуда 15.06.2017.
године до 12 часова није приспела ниједна благовремена понуда о чему је сачињен
Записник о отварању понуда број 649-09/2017-06, у коме је исто констатовано.
На основу наведеног, Комисија за јавну набавку мале вредности предлаже
обуставу поступка јавне набавке у складу са чланом 109. ЗЈН.
Разлози за обуставу поступка јавне набавке: Наручилац обуставља поступак
јавне набавке мале вредности у складу са члнаом 109. став 1 ЗЈН јер нису испуњени
услови за доделу уговора – није приспела ниједна благовремена понуда.
Одлука о обустави поступка биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет
страници Наручиоца, у складу са чланом 109. став 3. ЗЈН.
Одговорно лице Наручиоца, в.д. директора ЈКП „Белоцрквански комуналац“ Бела
Црква, је прихватило предлог Комисије, дат у Извештају о стручној оцени понуда и
донело Одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке Понуђач може
Наручиоцу поднети захтев за
заштиту права у року од 5 (пет)
дана од објављивања Одлуке на
Порталу јавних набавки..

М.П.

В.Д. ДИРЕКТОРА
Милица Витомиров
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