На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/2015, 68/2015), Одлуке председника Градске општине Вождовац о
покретању отвореног поступка јавне набавке која се односи на „Набавка и
постављање аутсорсинг принтера“, I бр 404-136/17 од 24.10.2017. по Позиву бр.
404-136/17, доносим

О Д Л У К У
о обустави поступка
Наручилац обуставља поступак из разлога изостанка понуда.
Образложење
Одлуком председника Градске општине Вождовац I бр 404-136/17 од
24.10.2017. покренут је отворени поступак јавне набавке који се односи на
„Набавка и постављање аутсорсинг принтера“ , ОРН 30232000, процењене
вредности до 3.333.333,00 динара без ПДВ-а. (у даљем тексту: предметна јавна
набавка), коју спроводи Комисија за јавне набавке.
Дана 24.10.2017. Позив за достављање понуда под бр. 404-136/17
постављен је на Порталу јавних набавки и на сајту ГО Вождовац. У наведеном
позиву утврђен је критеријум за избор најповољније понуде и то најнижа
понуђена цена.
Стручна оцена понуда спроведена је дана 23.11.2017. на основу које је
сачињен Извештај о стручној оцени понуда (у даљем тексту: Извештај).
Увидом у Извештај утврђено је да за предметну набавку није пристигла
ниједна понуда, након чега Наручилац доноси одлуку о обустави поступка.
Наручилац прихвата предлог Комисије за јавне набавке да за предметну набавку
покрене Преговарачки поступак у складу са Законом о јавним набавкама члан
36. Став 1. Тачка 1.
На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 404-136/17 од
23.11.2017. доносим одлуку као у диспозитиву.
Одлуку доставити: Комисији за јавне набавке, Одељењу за финансије,
привреду, друштвене делатности и планирање и архиви општине Вождовац.
Поука о правном леку: Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, који има интерес за
доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Република Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).
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