Дел.бр. 7715/12
Датум: 20.06.2017.
Страна 1 од 2
Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд
011/2603-042, 2603-766, 2692-231
На основу члана 109. Закона о јавним набавкма ( „Службени гласник РС“ бр.
124/12,14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије за јавну набавку о стручној оцени
понуда дел. бр. 7715/11 од 20.06.2017. године за јавну набавку мале вредности –
услуге - умрежавање објеката и приступ интернетуУ 17-04, Наручилац доноси:
ОДЛУКУ
о обустави поступка
ОБУСТАВЉА се поступак за јавну набавку мале вредности –услугеумрежавање објеката и приступ интернету У 17-04, из разлога што у спроведеном
поступку није прибављена ниједна прихватљива понуда.
Образложење

Отварање понуда је било дана 19.06.2017. године у 12:00 часова у просторијама
Секретаријата за образовање и дечју заштиту.
На основу Записника о отварању понуда дел. бр. 7715/10 од 19.06.2017. године и
стручне оцене понуда Комисија је констатовала следеће:
Врста предмета јавне набавке:
Добра
Услуге

Х

Радови
1) Подаци о јавној набавци:
умрежавање објеката и приступ
интернету

Предмет јавне набавке
Редни број јавне набавке

У 17-04

Процењена вредност јавне набавке
(без пореза)
Вредност уговора о јавној набавци
(без пореза)
Вредност уговора о јавној набавци
(са пореза)
2) Укупан број поднетих понуда:

1

Назив/име понуђача
1

650.000,00
/
/

Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
Радијус Вектор д.о.о.

1.

/

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за
њихово одбијање:
Број под којим је
понуда заведена

11644/1

Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде

Радијус Вектор д.о.о.

Понуда понуђача је
неприхватљива из разлога што је
понуђена цена цена већа од
процењене вредности
Понуђена цена: 720.000,00 РСД

4) Критеријум за оцењивање понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
Ранг листа понуђача не постоји пошто није прибављена ниједна прихватљива понуда

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да за предметну јавну
набавку нису испуњени услови за доношење Одлуке о додели Уговора, прописани
чланом 107. став 3. ЗЈН и предлаже одговорном лицу наручиоца да донесе Одлуку о
обустави поступка са чланом 109 став 1 ЗЈН.

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке и
донело одлуку о обустави поступка.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања Одлуке
на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.
ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ
____________________________
(Мирјана Секулић)
Обрада:
_____________
Мелита Перић
______________
Катарина Андрејев
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