ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
БАЧКА ПАЛАНКА
Доситејева 3
Датум: 24.04.2017.
Бр: 76/17
На основу чл. 109. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ бр. 124/12, 4/15, 68/15)
доноси се
ОДЛУКA
о обустави поступка јавне набавке мале вредности
бр. 2/2017 – ужина за ученике Школе
Поступак јавне набавке мале вредности – набавка ужине за ученике Школе, обуставља се с
обзиром да је понуда понуђача Пур Milanesse одбијена као неприхватљива.

Образложење
Наручилац је дана 31.03.2017. год. донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности за набавку ужине за ученике Школа, редни број набавке 2/2017.
Решењем бр. 60/17 од 31.03.2017. именована је Комисија за јавну набавку са задатком да изради
конкурсну документацију, отвори, прегледа, оцени и рангира понуде, сачини писани извештај о
стручној оцени понуда, препреми предлог одлуке о додели уговора, а ако се поступак обустави да
припреми предлог одлуке о обустави поступка јавне набавке, одлучи поводом поднетог захтева за
заштиту права и предузима друге радње у поступку.
Предметна набавка спроводи се у поступку јавне набавкe мале вредности. Позив за подношење
понуда је са конкурсном документацијом објављен дана 04.04.2017. на Порталу јавних набавки и
интернет сајту наручиоца.
Поднета је само једна понуда.
Поступак отварања понуда спроведен је дана 18.04.2017. у просторијама Наручиоца у 14.00 часова.
Записником је констатовано да је благовремено , до истека рока за подношење понуда до 18.04.2017.
до 13.00 часова пристигла једна понуда и то од понуђача: Пур Milanesse из Бачке Паланке.
Број по Бр. под којим је заведена
74/17

Назив понуђача
Pur Milanesse Бачка Паланка

Датум пријема
18.04.2017.

Приликом прегледа и стручне оцене понуде у складу са чл. 105. ЗЈН, Комисија је утврдила да понуда
понуђача Пур Milanesse садржи битне недостатке у смислу чл. 106. став 1. тачка 5. ЗЈН и као таква се
одбија као неприхватљива.

Комисија је утврдила недостатак у понуди понуђача који се огледа у чињеници да понуда понуђача
није у складу са конкурсном документацијом наручиоца из разлога што модел уговора из понуде
понуђача садржи услове који нису прописани конкурсном документацијом Наручиоца.
У складу са чл. 106.став 1. тачка 5 Закона којим је наведено да ће наручилац одбити понуду ако
понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утрдити стварну садржину понуде или је није
могуће упоредити са другим понуда, понуда понуђача Пур Milanesse одбија се као неприхватљива.
Упутство о правном средству:
Против ове одлуке понуђач може наручицо поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана о дана
објаве на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца.

Одговорно лице
Сања Ралић директор с.р

