ЈП “Ковински комуналац” Ковин
Број: 02-1329/8-16
ЈНМВ број: I-017/1-16
Дана: 28.04.2016.godine
Ковин

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС” 124/12, 14/2015 и 68/2015),
одговорно лице наручиоца ЈП “Ковински комуналац“ Ковин, доноси

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке мале вредности за набавку плоча, лимова, трака и фолија
у вези са грађевинским материјалом за I партију (профили, плоче, лимови), редни број јавне набавке
I-017/1-16 из разлога што је једина пристигла понуда за I партију оцењена као неприхватљива.

Образложење
Наручилац је дана 13.04.2016.године донео Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности број
I-017/1-16, за набавку плоча, лимова, трака и фолија у вези са грађевинским материјалом.
Јавни позив и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки дана
15.04.2016.године.
Процењена вредност јавне набавке за I партију (без ПДВ-а) износи 200.000,00 динара.
У року предвиђеном за достављање понуда на адресу наручиоца пристигла је само једна понуда за
I партију и то понуда понуђача ДОО „Силон“ Ковин која је оцењена као неприхватљива у смислу члана 3.
став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама који каже “прихватљива понуда је понуда која је
благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не
ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене
вредности јавне набавке”.
Понуда понуђача ДОО „Силоин“ Ковин за I партију оцењена је као неприхватљива јер прелази
процењену вредност јавне набавке за наведену партију. Процењена вредност јавне набавке износи
200.000,00 динара без ПДВ-а, док понуда понуђача износи 343.350,00 динара.
На основу члана 107. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС” 124/12, 14/2015 и 68/2015), како
се нису стекли услови за доделу уговора наручилац доноси Одлуку о обустави поступка.

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

в.д. директора,
Урош Јовановић дипл.инж.арх.

