Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Апатин
Број: 404- 12/2020-IV
Датум: 03.02.2020. године
Апатин
На основу члана 105. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), Начелник општинске управе општине Апатин, донео је

РС“,

бр.

124/2012,

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку добара бр. 5/2020
Опремање вртића „Дуга“ у Свилојеву-поновљени поступак
ОБУСТАВЉА СЕ јавна набавка мале вредности добара-поновљени поступак, бр. 5/2020 – Опремање вртића „Дуга“ у
Свилојеву

Образложење
Поновљени поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 5/2020 – Опремање вртића „Дуга“ у Свилојеву,
обуставља се, сходно члану 105. ст. 1. Закона о јавним набавкама, јер пристигла понуда знатно прелази процењену
вредност ове јавне набавке и нису испуњени услови за доделу уговора.
Поступак отварања понуда вођен је дана 03.02.2020. године, са почетком у 12,30 часова у просторијама Општине
Апатин.
Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки
Предмет јавне набавке: Набавка добара бр. 5/2020– Опремање вртића „Дуга“ у Свилојеву
Назив и ознака из општег речника набавки:
ОРН:
39100000 – Намештај
39531000 - Теписи
Процењена вредност јавне набавке: 1.000,000,00 динара без ПДВ-а
Врста поступка јавне набавке – предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.
Отварање понуда спровела је Комисија за јавне набавке малих вредности (у даљем тексту: Комисија)
У смислу члана 52. Закона о јавним набавкама, дана 23.01.2020. године - позив за подношење понуда и
конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Рок за подношење понуда је до 03.02.2020. године до 12,00 часова.
Отварању понуда су присуствовали представници понуђача:
ЈЕЛЕНА СТАНИЋ, предузетник- ЈМБГ: 3112991815612
Заинтересованих лица није било.
Благовремено, тј. до дана 03.02.2020. године до 12,00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача:
Р.бр.

1.

Назив понуђача
ЈЕЛЕНА СТАНИЋ ПР СТОЛАРСКА
РАДИОНИЦА ЈАВОР АРТ АПАТИН

Неблаговремених понуда није било.

Број под којим је
понуда заведена/број из
интерне доставне
књиге
404-9/2020-IV-113

Датум и час пријема

03.02.2020.
11:52 часова

ПОНУДA ПОНУЂАЧА:
Р.бр.

1.

Назив понуђача
ЈЕЛЕНА СТАНИЋ ПР
СТОЛАРСКА РАДИОНИЦА
ЈАВОР АРТ АПАТИН

Понуђена цена без
ПДВ-а

Понуђена цена
са ПДВ-ом

1.515.615,00 дин.

1.818.738,00 дин.

Назив понуђача:
ЈЕЛЕНА СТАНИЋ ПР СТОЛАРСКА РАДИОНИЦА ЈАВОР АРТ АПАТИН НОВА 51,25260 АПАТИН
Самостално подноси понуду
Понуђена цена: 1.515.615,00 динара без ПДВ-а
Понуђена цена: 1.818.738,00 динара са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања (45 дана од дана пријема исправног рачуна од стране Понуђача): 45 дана
Рок важења понуде (најмање 30 дана од дана отварања понуда): 30 дана
Рок за испоруку добара не може бити дужи од 45 (четрдесетпет) дана: 45 дана
Комисија за јавну набавку у поступку стручне оцене понуда констатовала је да пристигла понуда знатно
прелази процењену вредност ове јавне набавке и да нису испуњени услови за доделу уговора, у смислу чл. 109. ст 1.
Закона о јавним набавкама.
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 општине Апатин
____________________________
МАНЕ ШКОРИЋ

