Туристичка организација
општине Неготин

Наручилац
Адреса

Краљевића Марка 6

Место

19300 Неготин

Број извештаја

13/17

Датум

12.01.2017.год.

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 68/2015 ), Записника о отварању
понуда од 12.01.2017.године број 11/17 и Извештаја о стручној оцени понуда од 12.01.2017.године број
12/17, Туристичка организација општине Неготин, Директор доноси:

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/2016

ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК јавне набавке мале вредности број 3/2016 за набавку добараНабавка половног возила, Шифра из општег речника набавки 34110000 - путнички аутомобили.

Образложење

Наручилац је дана 07.12.2016.године донео Решење о формирању комисије број 383/16 и Одлуку о
покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/2016, број одлуке : 381/16 од 07.12.2016. године.
Позив за доставу понуда објавио је на Порталу јавних набавки дана 30.12.2016. године, сајту Туристичке
организације општине Неготин.
До истека рока за подношење понуда 12.01.2017.године до 10:00 часова на адресу наручиоца није
пристигла ни једна понуда .Није било ни неблаговремених понуда.
Након истека рока за благовремену доставу понуда наручилац је сачинио записник и извештај о стручној
оцени понуда
У извештају о стручној оцени понуда бр. 12/17 од 12.01.2017.године, Комисија је констататовала следеће:
1.Врста предмета јавне набавке:
Добра
Услуге
Радови

X

2. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне
набавке
(без ПДВ-а)

набавка половног возила
34110000 путнички аутомобили
Финансијска средства за јавну набавку обезбеђена су у буџету
Туристичке организације општине Неготин за 2016. годину, позиција
у буџету 234-Машине и опрема, конто 512100 –опрема за саобраћај,
01 – средства из буџета, 1502-0001-Управљање развојем туризма,
раздео 4, глава 12, програм 4 –Развој туризма, функција 473 Туризам по Одлуци о буџету општине Неготин за 2016. годину („Сл.
лист општине Неготин броj 27/2015) и по Одлуци о буџету бр.40017/2016-I/08 од 30.11.2016.године.
3/2016

886.000,00 динара

Комисија је утврдила да није пристигла ни једна благовремена понуда до 12.01.2017.год. до 10:00
часова нити је било неблаговремених понуда и да се нису стекли услови за избор најповољније понуде у
јавној набавци бр.3/2016 за доделу Уговора о јавној набавци добара- Набавка половног возила.
Комисија предлаже наручиоцу да донесе одлуку о обуставу поступка ЈН мале вредности бр. 3/2016 и
покретање поновног поступка када се за то створе услови.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке добара- Набавка половног
возила, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о обустави поступка.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
(На основу члан 149.став 6. ЗЈН „ Сл. гласник РС „ бр 68/15)

Туристичка организација општине Неготин
ДИРЕКТОР
Душан Петровић

