Број: 1023/8/15
Датум: 20.10.2015. године
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/2012, 14/2015 и 68/15) и члана 37. СТАТУТА НАРУЧИОЦА РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД
ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ, Београд, адреса за пријем писмена: Теразије бр. 36, ПИБ:
104489843, мат.бр. 17647245, директор наручиоца доноси следећу:
ОДЛУКУ
О ОБУСТАВЉАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА БР. 2/15
ОБУСТАВЉА СЕ - ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА бр. 02/15 – услуге грејања, одржавања
система за грејање пословног простора Републичког завода за социјалну заштиту из
разлога што након стручне оцене понуда није преостала ниједна прихватљива и
одговарајућа понуда.
Трошкови припремања понуда падају на терет понуђача.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наручилац је дана 13.10.2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
услуге грејања, одржавања система за грејање пословног простора Републичког завода за
социјалну заштиту бр. 2/15, ОРН 65400000.
Процењена вредност јавне набавке: 1.951.666,00 динара без пдв-а
Основни подаци о понуђачима:
Редни
број

Број под којим
понуда заведена

1.

1080/15

је

Назив и седиште
понуђача/шифра
понуђача
„Србијатекс“ д.о.о
Ул. Теразије бр.
30-32 Београд

Датум пријема

Час пријема

19.10.2015.г

10.30

Дана 19.10.2015. године у 12.30 часова одржано је отварање понуде што је констатовано у
Записнику бр. 1023/6/15 од дана 19.10.2015. године.
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Одбија се понуда понуђача „Србијатекс“ доо као неприхватљива из разлога што понуђач у
својој понуди није попунио, потписао и ставио печат на модел уговора који је саставни
део Конкурсне документације, те је Наручилац његову понуду одбио као неприхватљиву.

Понуђена цена услуге грејања на месечном нивоу износи 390.000 без ПДВ-а.
Ако је понуда одбије због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење и начин на који
је утврђена та цена: НЕМА
Критеријум односно начин за доделу уговора: НЕМА
С обзиром да након стручне оцене понуда није преостала ниједна одговарајућа и
прихватљива понуда и да се нису стекли услови за доделу уговора, Наручилац је донео
одлуку као у диспозитиву ове Одлуке.
На основу чл. 88. став 2. о трошковима припремања понуде одлучено је као у
диспозитиву.
Одлуку објавити:
- на Порталу УЈН и на својој интернет страници.
Поука о правном леку:
Против ове Одлуке понуђач може поднети Наручиоцу захтев за заштиту права у року од 5
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, док се копија захтева за
заштиту права истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки.
У Београду, дана 20.10.2015. године

ДИРЕКТОР
Предраг Петровић

