Наручилац: Јавно Комунално Стамбено Предузеће Топола „Топола“
Број јавне набавке: 11-МВ/2018
Датум: 19.02.2017.
Број одлуке: 536/1.8
На основу члана 109.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и
68/2015) и извештаја комисије о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге –
- АНАЛИЗЕ ВОДЕ И САНИТАРНИ ПРЕГЛЕДИ, бр 11-МВ/2018 од 19.02.2016.године, Директор ЈКСП Топола
доноси,
ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности услуге – анализе воде и санитарни прегледи бр.
11-МВ/2018 ЗА ПАРТИЈУ I – АНАЛИЗЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, САНИТАРНИ ПРЕГЛЕДИ И ДДД, назив и ознака из
општег речника набавке ОРН 71900000-лабораторијске услуге.
2. Ова одлука ће бити објављена на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
1. Предмет јавне набавке: Анализе воде и санитарни прегледи.
2. Процењена вредност: 2.000.000,00 динара без ПДВ.
- Процењена вредност за партију I - анализе воде за пиће, санитарни прегледи, ддд је 1.750.000,00 динара
- Процењена вредност за партију II – анализа отпадне воде је 250.000,00 динара
3. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
4. Позив за достављање понуда је објављен на Порталу јавних набавки 05.02.2018.године.
5. Средства за предметну набавку планирана су Програмом пословања за 2018 годину и Планом набавки за
2018.годину бр.4642/1.8 од 15.12.2017. године, на групи конта 5397–прегледи воде.
6. На основу стручне оцене пристиглих понуда комисија је констатовала да за партију I није пристигла ни једна
понуда, и предлаже Директору да донесе одлуку о обустави поступка.
7. Наручилац је прихватио предлог Комисије за предметну јавну набавку и донео Одлуку обустави поступка за
партију I – анализе воде за пиће, санитарни прегледи и ддд јер нема услова за избор најповољније понуде, а
самим тим ни за закључење уговора.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки у року од 5 дана од дана објављивања исте на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
________________________
Тања Цветковић,с.р.

