ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ГРАДА НОВОГ САДА, НОВИ САД
Број: 32/12-9-2015
Датум: 29.09.2015. године
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС",
бр.124/13, 14/2015 и 68/15) и извештаја Комисије о стручној оцени понуда бр. број
32/12-8-2015 од 29.09.2015. године, директор Завода за заштиту споменика културе
Града Новог Сада, Нови Сад доноси
ОДЛУКА
о обустави поступка јавне набавке мале вредности радова:
Санација зграде римокатоличког жупног уреда Плебанија у Новом
Саду
ред. бр. ЈН МВ 10/2015
Обуставља се поступак за јавну набавку мале вредности радова Санација зграде
римокатоличког жупног уреда Плебанија у Новом Саду из разлога што нису испуњени
услови за доделу уговора.
Образложење
Наручилац је дана 09.09.2015. године донео одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности радова - Санација зграде римокатоличког жупног уреда
Плебанија у Новом Саду
Позив за подношење понуда и конкурсна документација су објављени на
порталу јавних набавки и на интернет страници Завода (www.zzskgns.rs) дана
17.09.2015. године. Позив са конкурсном документацијом послат је путем мејла, истог
дана, адресу лица које обавља делатност која је предмет јавне набавке
npngradnja@gmail.com
Након спроведеног поступка отварања понуда, сачињен је Записник о отварању
понуда број 32/12-7-2015 од 28.09. 2015. године и исти је, у законском року, достављен
понуђачима.
Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда, датој у
извештају број 32/12-8-2015 од 29.09.2015. године.
У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија је констатовала следеће:
1. Предмет јавне набавке
Јавна набавка радова: САНАЦИЈА ЗГРАДЕ РИМОКАТОЛИЧКОГ ЖУПНОГ УРЕДА
ПЛЕБАНИЈА У НОВОМ САДУ
Назив и ознака из ОРН:
45454100 – Радови на обнови
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.
Позив за предметну набавку објављен је на Порталу јавних набавки и на интернет
страници Завода www.zzskgns.rs 17.09.2015. године. Позив са конкурсном
документацијом, послат је истог дана и на e-mail адресу:
npngradnja@gmail.com
Пријем мејла је потврђен од стране потенцијалног понуђача о чему постоји и
фотокопија мејла.
2. Процењена вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију
Процењена вредност јавне набавке 809.200,00 динара без пдв-а
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
За ову јавну набавку нема одступања од Плана јавних набавки.
3. Основни подаци о понуђачима
У овој јавној набавци није било понуђача.
4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих
понуда
У овој јавној набавци није било понуђача.
5. Одбијање понуде због неуобичајено ниске понуђене цене и начин
утврђивања цене - детаљно образложење
У овој јавној набавци није било понуда.
6. Начин примене методологије доделе пондера
У овој јавној набавци није била предвиђена методологија доделе пондера.
Критеријум за доделу уговора био је „најнижа понуђена цена“.
7. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће
набавку извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача
У овој јавној набавци нису испуњени услови за доделу уговора обзиром да није
пристигла ниједна понуда
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач, односно заинтересовано лице, односно други
овлашћени подносилац, може поднети затев за заштиту права Републичкој комисији за
заштиту права понуђача у поступку јавне набавке у року од пет дана од дана пријема
исте. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Директор
М.Sc Мирослав Копања
_______________________

