ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СТАН”
Број: ЈН 285-1/2020
Датум: 08.05.2020. године
УЖИЦЕ
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012 – у даљем тексту Закон) и члана 51. Статута ЈП „Стан“ из Ужица, као наручиоца,
директор овог предузећа, донео је:
ОДЛУКУ
о обустави отвореног поступка јавне набавке добара
обликованог у партије
ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке добара – материјала за одржавање
стамбених зграда, број ЈН 285-1/2020 за Партију 6 – ситан материјал, по називу и ознаци из
Општег речника набавки: алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и опруге 42410000.
Образложење
Наручилац је дана 31.03.2020. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка
јавне набавке, број ЈН 285-1/2020, за јавну набавку добара - материјала за одржавање
стамбених зграда. Предмет јавне набавке је обликован у шест партија.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда са
конкурсном документацијом на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца, а позив за
подношење понуда и на Порталу службених гласила Републике Србије.
На основу Извештаја комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда, број ЈН 2851/2020 од 07.05.2020. године (у даљем тексту: Извештај), наручилац је донео одлуку о додели
уговора за пет партија за које су прибављене прихватљиве понуде, изузев за Партију 6 –
ситан материјал (у даљем тексту: Партија 6), за коју се обуставља поступак.
Поступак се обуставља сагласно члану 109. став 1. у вези са чланом 107. став 3.
Закона, из разлога што у року за подношење понуда за Партију 6 није прибављена ни једна
прихватљива понуда.
Чланом 109. став 1. Закона прописано је да наручилац доноси одлуку о обустави
поступка јавне набавке на основу Извештаја уколико нису испуњени услови за доделу
уговора, који су прописани чланом 107. Закона. Како је за Партију 6 прибављена само једна
неприхватљива понуда, то није испуњен услов из члана 107. став 3. Закона за доделу уговора,
због чега је одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту
права у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки.

ДИРЕКТОР,
Дејан Нијемчевић

