Република Србија
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД“
Бр. 0602/97
01.02.2019.год.
УЖИЦЕ
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама и Извештаја о стручној оцени
понуда Комисије за јавну набавку бр. 0602/86 од 30.01.2019. године, дана 01.02.2019.
године, директор Основне школе „Стари град“ Ужице, доноси

ОДЛУКУ

Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности, број 5/2019, набавка
обликована по партијама, за набавку намештаја и опреме за образовање за потребе
Основне школе „Стари град“ из Ужица, издвојено одељење Турица, и то партија 6 –
опрема за фискултурну салу, због тога што за предметну партију постоји несклад
између износа у понуди и процењене вредности набавке за ту партију, где вредност из
понуде понуђача знатно премашује износ средстава која су обезбеђена за ту партију, те
сходно томе нису успуњени услови за доделу уговора.
Ова одлука објавиће се на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца сходно члану 109 Закона о јавним набавкама.
Школа ће у складу са Законом благовремено поново упутити позив за
подношење понуда и истовремено објавити конкурсну документацију за партију 6, на
порталу Управе за јавне набавке и својој интернет страници.
Образложење
Наручилац је дана 10.01.2019. г. донео одлуку дел. бр. 0602/7 о покретању
поступка јавне набавке мале вредности за набавку добара-намештај и опрема за
образовање за опремање објекта у ИО Турица, ЈНМВ број 5/2019.
Наручилац је затим упутио позив за подношење понуда на порталу Управе за
јавне набавке и сајту школе и истовремено објавио конкурсну документацију.
На адресу наручиоца пристигло је 6 понуда, следећих понуђача и то:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

„USPON“д.о.о., Чачак
„EDUKALIS“ д.о.о. Београд
„INFORMATIKA“ а.д. Београд
„CONTROLPOINT“ д.о.о. Ужице
„SPORTIMPEX“ д.о.о. Београд
„ITRO – COOP“ д.о.о. Ариље

Критеријум за избор најповољнијег понуђача била је најнижа понуђена цена.
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Комисија за јавну набавку је дана 30.01.2019.године урадила Извештај о
стручној оцени понуда дел. бр. 0602/86, у коме је констатовано да у партији 6 - опрема
за фискултурну салу, постоји несклад између износа у понуди и процењене вредности
набавке за ту партију, односно за ту партију су обезбеђена средства у износу од
86.000,00 динара, а најнижа понуда која је понуђена износи 225.516,00 динара. На
основу изнетог комисија је мишљења да не постоје услови да се закључи уговор за ту
партију и предлаже да се у том делу обустави поступак и да се поново распише
набавка само за партију 6 јер не постоје услови за доделу уговора.
Разлози за обуставу поступка су објективни и доказиви.
Наручилац има утврђен износ средстава за спровођење ове набавке, односно
Финансијским планом је утврђено да је за набавку намештаја и опреме за ИО Турица,
опредељено тачно 2.500.000,00 динара укупно и вредност ове набавке се никако не
може повећавати. Утврђена вредност набавке по партијама је: партија 1 – 1.233.500,00
динара; партија 2 – 29.700,00; партија 3 – 26.200,00; партија 4 – 258.000,00; партија 5 –
28.700,00; партија 6 – 86.000,00; партија 7 - 90.000,00 ; партија 8 – 534.400,00 и партија
9 – 213.500,00 динара.
Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђачи могу гу поднети
наручиоцу захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема исте. Захтев се
подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а
предаје наручиоцу. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени
рачун буџета Републике Србије уплати таксу сходно чл. 156. став 1. тачка 2) Закона о
јавним набавкама.

ДИРЕКТОР
Станимирка Смиљанић Раонић
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