Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Апатин
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 404-366/2019-IV
Датум: 10.07.2019.
Апатин
На основу члана 105. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), Начелник општинске управе донео је
ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку услуга бр. 30/2019
УСЛУГЕ РЕСТОРАНА

ОБУСТАВЉА СЕ јавна набавка мале вредности услуга бр. 30/2019 – УСЛУГЕ РЕСТОРАНА
Образложење
Поступак јавне набавке мале вредности услуга бр. 30/2019 – УСЛУГЕ РЕСТОРАНА
обуставља се сходно члану 109. ст. 1. Закона о јавним набавкама, јер нису испуњени услови за доделу
уговора.
Поступак отварања понуда вођен је дана 09.07.2019. године, са почетком у 13,00 часова у просторијама
Општине Апатин.
Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки
Предмет јавне набавке: Набавка услуга 30/2019 – УСЛУГЕ РЕСТОРАНА
Назив и ознака из општег речника набавки:
ОРН:
55310000 – услуживање у ресторанима
Врста поступка јавне набавке – предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.
Процењена вредност јавне набавке: 816,000,00 динара без ПДВ-а.
Отварање понуда спровела је Комисија за јавне набавке малих вредности (у даљем тексту: Комисија)
У смислу члана 52. Закона о јавним набавкама, дана 01.07.2019. године - позив за подношење
понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Рок за подношење понуда био је до 09.07.2019. године до 12,00 часова.
Констатовано је да је пристигла понуда понуђача:
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ЈУНАКОВИЋ“, АПАТИН, заведена под бројем 404366/2019-IV-697 у 11:50 часова. Иста је опозвана у 11:58 часова.
Комисија за јавну набавку у поступку стручне оцене понуда ,а на основу члана 107.ст 3, констатује
да нису испуњени услови за доделу уговора и предлаже обуставу поступка у смислу члана 109.ст.1 ЗЈН.
Одговорно лице код наручиоца је прихватило препоруку Комисије за јавну набавку , те је одлучено као у
диспозитиву ове одлуке.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана
објављиваља Одлуке на Порталу јавних набавки, на начин предвиђен чланом 149. Закона.
Начелник општинске управе Oпштине Апатин
____________________________
Мане Шкорић

