РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МШ ''Стеван Мокрањац''
Топлице Милана 2
Краљево
Дел. бр. 697/1
Дана: 15.06. 2017. године
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''бр.124/12, 14/15 и 68/15),
директор МШ ''Стеван Мокрањац'' Краљево, у поступку јавне набавке мале вредности 1.1.2
доноси:
ОДЛУКУ
о обустави поступка јавне набавке мале вредности добара музички инструменти 1.1.2
поновљени за партију 1 и 4.
Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности музички инструменти 1.1.2 поновљени и то
за:
- партију 1. хармоника-37311200 ознака из општег речника набавке,
- партију 4. даире са торбом- 37316300 ознака из општег речника набавке.
Образложење
Наручилац је дана 01.06.2017. године, дел. бр.594/1, донео Одлуку о покретању поступка
јавне набавке мале вредности 1.1.2 поновљни за партију 1. и 4. и то за набавку добара:
партија 1. хармоника-37311200 ознака из општег речника набавке,
партија 4. даире са торбом- 37316300 ознака из општег речника набавке,
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за припупљање понуда на Порталу јавних
набавки, интернет страници школе, све у складу са Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник
РС''бр.124/12, 14/15 и 68/15)
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигло је
- за партију 1. једна (1) понуда
- за партију 4. једна (1) понуда
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуде и сачинила извештај о истом.
У извештају бр. 690/1 од 14.06.2017. године, Комисија за јавне набавке је констататовала следеће:
За партију 1. прибављена је 1 (једна) понуда, али није прихватљива, јер прелази процењену
вредност.
Понуда Music AP d.o.o, Zrinjskog i Frankopana 17, 24000 Subotica износи без ПДВ-а 465.000,00 и са
ПДВ-ом 558.000,00 дин., а процењена вредност је 300.105,00 дин без Пдв-а.
За партију 4. прибављена је 1 (једна) понуда, али није прихватљива, јер прелази процењену
вредност.
Понуда Music AP d.o.o, Zrinjskog i Frankopana 17, 24000 Subotica износи без ПДВ-а 30.250,00 и са
ПДВ-ом 36.300,00 дин., а процењена вредност је 25.000,00 дин без Пдв-а.
Одговорно лице наручиоца прихвата предлог Комисије за јавну набавку, те у складу са чл.109.став
1. ЗЈН, обуставља поступак за партију 1. и 4.
Наручилац ће, у складу са чл. 109. став. 4. ЗЈН у року од 5 дана од коначности Одлуке о обустави
поступка предметне набавке објавити обавештење о обустави поступка предметне набавке која
садржи податке из Прилога 3К Закона.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке, захтев за заштиту права може да поднесе у року од 5 дана од дана објаве исте
на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Директор школе,
-------------------------Биљана Мирјанић

