Наручилац: Јавно предузеће „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, Београд
Адреса: Обилићев венац број 5. Београд
Интернет страница: www.zavod.co.rs
Државно јавно предузеће
Редни број јавне набавке: ЈНОП 15/2019
Заведено под бројем: 04-3219 од 25.04.2019. године
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012), Директор Завода доноси:
ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Јавна набавка у отвореном поступку добра :Три вишенаменске продукционе машине за штампу
Обуставља се поступак јавне набавке у отвореном поступку добараТри вишенаменске продукционе машине за штампу, за
потребе Јавног предузећа „ Завод за уџбенике“, Београд, према спецификацији из конкурсне документације ЈНОП 15/2019
Јавна набавка у отвореном поступку број: 15/2019
Назив и ознака из општег речника набавки: 429912001 – штампарске машине
Процењена вредност јавне набавке: 6.500.000,00 динара

Образложење
Наручилац је дана 06.03.2019 године донео Одлуку о покретању поступка број 04-2084 од 15.03.2019. године за јавну
набавку у отвореном поступку број ЈНОП 15/2019, добра :Три вишенаменске продукционе машине за штампу за потребе
Јавног предузећа „ Завод за уџбенике“, Београд, за наведену набавку Наручилац је објавио Позив за подношење понуда број
04-2146 од 19.03.2019 године на Порталу јавних набавки и на интеренет страници наручиоца, дана 19.03.2019. године.
Укупан број поднетих понуда:

1
Подносилац понуде

Напомена

Број под којим је понуда заведена
04-3055 од 19.04.2019. године у 09:46
часова

„ IDENTICUS“ d.o.o.
Адреса: Патријарха Гаврила 1
11000, Београд

Основни подаци о понуђачима
Благовремене понуде
1.
2.
3.

„ IDENTICUS“ d.o.o
Адреса: Патријарха Гаврила 1
11000, Београд
04-3055 од 19.04.2019. године у 09:46 часова

Неблаговремене понуде

1) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање и цена:
Разлози за одбијање понуде и понуђена цена тих понуда
Подносилац понуде
1.
2.
3.
2) Уколико је поднета само једна понуда, мишљење комисије о разлозима који су узроковали подношење једне
понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним поступцима обезбеди конкуренција:
__________________________________________________________________________________________________
3) Уколико су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве, мишљење комисије о разлозима који су
узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена процењена вредност:
___________________________________________________________________________________________
4) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који је утврђена
та цена:

__________________________________________________________________________________
5) Критеријум за оцењивање понуде је:
најнижа понуђена цена

-

Разлог за обуставу поступка:



у року за подношење понуда није поднета ниједна
понуда

Образложење:
Koмисија констатује да је у року за достављање понуде,закључно са 19.04.2019.године до 10:00 часова приспела једна
понуда, понуђача : „ IDENTICUS“ d.o.o. адреса: Патријарха Гаврила 1, 11000 Београд.
У складу са чланом 109. Став 2 Закона и јавним набавкама, Комисија је донела одлуку о обустави поступка јавне набавке из
следећих разлога:
Комисија за јавне набавке на основу члана 109 став 2.Закона о јавним набавкама је донела одлуку да Наручилац обустави
отворени поступак јавне набавке добара: Три вишенаменске продукционе машине за штаму ЈНОП 15/2019 из доказивих и
објективних разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча, због чега се набавка неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 ( шест) месеци, у
зависности од реализације Плана пословања Јавног предузећа „ Завод за уџбенике“, Београд за 2019 - ту годину, с обзиром да
је на основу кварталног финансијског извештаја за 2019-ту годину за први квартал 2019-те године исказан губитак у
пословању
Комисија је дужна да одлуку о обустави попступка јавне набавке ЈНОП 15/2019 објави на Порталу јавних набавки у року од
пет дана од дана доношења одлуке.

Одговорно лице
________________________
Директор, Драгољуб Којчић

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана пријема исте.

