Дел. број: 639/17-01
Датум: 01.06.2017. године

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), на предлог комисије за поступак јавне набавке мале вредности
услуга израде идејног пројекта реконструкцијe објекта Позоришта лутака у Нишу
(архитектонски пројекат, пројекат електроенергетских инсталација слабе и јаке струје,
пројекат термотехничких инсталација, елаборат електроенергетске ефинасности и
елаборат заштите од пожара), јавна набавка бр. 404-1к/4-2017, директор Позоришта
лутака Ниш, као наручилац, доноси
ОДЛУКУ

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне мале вредности услуга израде идејног
пројекта реконструкцијe објекта Позоришта лутака у Нишу (архитектонски пројекат,
пројекат електроенергетских инсталација слабе и јаке струје, пројекат термотехничких
инсталација, елаборат електроенергетске ефинасности и елаборат заштите од пожара),
јавна набавка бр.404-1к/4-2017.
Образложење
Одлуком број: 570/17-02 од 19.05.2017.године, директор Позоришта лутака Ниш, на
основу члана 53 а у вези члана 39. Закона о јавним набавкама, покренуо је поступак
јавне набавке мале вредности услуга из диспозитива, са процењеном вредношћу јавне
набавке од 415.833,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност и најнижом
понуђеном ценом као критеријумом за доделу уговора.
Дана 03.05.2017. године, на основу члана 60. став 1. тачка 2), а у вези члана 55.
став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, на Порталу јавних набавки и интернет
страници Града Ниша, објављени су позив за подношење понуда и конкурсна
документација за предметну јавну набавку.
У року остављеним за подношење понуда, до 31.05.2017. године до 12:00 часова,
поднета је 1 (једна) благовремена понуда, и то понуђача „Шипинг“ доо Београд.
О јавном отварању понуде комисија за предметну јавну набавку сачинила је
записник број: 624/17-02 од 31.05.2017.године.
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О извршеној стручној оцени поднете понуде, комисија за предметну јавну
набавку сачинила је извештај дана 31.05.2017.године и предложила наручиоцу да
обустави предметни поступак јавне набавке, као у диспозитиву.
Понуђач „Шипинг“ доо, са пословним седиштем у Београду - Земун, Улица
Драгана Ракића бр. 20Е, матични број: 20433965, ПИБ: 105659020, самостално је
поднео понуду бр.70/17од 29.05.2017. године, са укупном понуђеном ценом од
1.395.650,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност, а 1.674.780,00 динара са
урачунатим порезом на додату вредност, роком за извођење радова од 30 дана од дана
увођења у посао, гарантним роком за квалитет изведених радова од 24 месеци од дана
примопредаје радова и роком важења понуде од 30 дана од дана отварања понуде.
Стручном оценом понуде понуђача „Шипинг“ доо Београд утврђено је да је
понуда неприхватљива, у супротности са чланом 3. тачка 33) Закона о јавним
набавкама, иако је поднета благовремено, иако је одговарајућа, не ограничава, нити
условљава права наручиоца или обавезе понуђача, зато што понуђена цена од
2.200.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност прелази износ
процењене вредности јавне набавке од 415.833,00 динара без урачунатог пореза на
додату вредност.
Из свега изложеног, а на основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама,
који прописује да је наручилац дужан да одбије све неприхватљиве понуде, и члана
109. Закона о јавним набавкама, наручилац је донео одлуку о обустави предметног
поступка јавне набавке, као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од
дана пријема објаве исте на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

ДИРЕКТОР
мр Ивана Савић
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