Наручилац

Спортски центар Пирот
Таковска 24

Адреса

Пирот

Место
Број одлуке

ЈН 07-Д/2017-10

Датум

22.12.2017.

На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС" бр. 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број: ЈН 07Д/2017-10 од 22.12.2017. године Наручилац, директор Спортског центра Пирот
доноси :
ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
РЕД. БР. ЈН 07/2017
Обуставља се поступак јавне набавке у поступку јавне набавке мале
вредности набавка добара бр. 07/2017: Опрема за теретану по јавном позиву
објављеном на Порталу ЈН и на сајту Наручиоца дана 08.12.2017. године, из
разлога што Наручилац није примио ни једну прихватљиву понуду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наручилац, Спортски центар Пирот, донео је Одлуку о покретању поступка
јавне набавке у отвореном поступку број 07-Д/2017-2 од 22.12.2017. године,
редни број 07/2017, за јавну набавку мале вредности, набавка добра – Опрема
за теретану.
.
За наведену набавку у поступку јавне набавке мале вредности, наручилац
је објавио јавни позив на Порталу Управе за јавне набавке и на сајту Наручиоца
и упутио непосредни позив путем маила.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца су пристигле
2(две) понуде и то 2 (две) неприхватљиве понуде. Након спроведеног поступка
отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и сачинила Извештај дана 22.12.2017. године.
У Извештају о стручној оцени понуда од 22.12.2017. год,
Комисија за јавне набавке је константовала:
1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке
Редни број јавне набавке
Подаци о апропријацији у буџету,
односно у финансијском плану за
плаћање
Процењена вредност јавне набавке

Опрема за теретану
ЈН 07/2017
Средства за наведену набавку су
предвиђена у финансијском плану
Спортског центра Пирот за 2017.
годину, конто 512641.
333.333,00

(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)

/
/

Укупан број поднетих понуда: 2 (две)
Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
1.
2.

ЕЛИТЕ СПОРТ ФИТНЕС, насеље седам
секратара „СКОЈ-а“ С-4, 21220 Бечеј
Дамир Јовановић ПР, самостална занатска
радња за производњу и репарацију спортске
опреме, MAX FITNESS, ул. 7 јули бр.44,
Књажевац

/
/

2)
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и
разлози за њихово одбијање:
Број под
којим је
понуда
заведена

Подносилац
понуде

Разлози за одбијање понуде
Понуда се одбија на основу члана 106. став 1. тачка 4.
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"
бр.68/2015), зато што понуђач није доставио Образац –
Опис предмета набавке, где би требало да стоји рок
важења понуде. Минимални рок важења понуде који је
Наручилац тражио је 30 дана (страна 23/38 Конкурсне
документације).

07-Д/20177

ЕЛИТЕ
СПОРТ
ФИТНЕС, насеље
седам секратара
„СКОЈ-а“
С-4,
21220 Бечеј

07-Д/20178

Дамир Јовановић
ПР,
самостална

Понуда се одбија на основу члана 106. став 1. тачка 5. јер
понуда садржи друге недостатке због којих није могуће
утврдити стварну садржину понуде или није могуће
упоредити је са другим понудама, и то:
Недостаје образац понуде, на страни 29/38 Конкурсне
документације, са свим битним елементима а то су : марка
опреме за теретану, укупна цена без пдв-а, износ пдв-а,
укупна цена са пдв-ом, гарантни рок, рок важења понуде,
начин и услови плаћања, рок реализације, место
реализације и начин давања понуде. Недостаје образац
изјаве о независној понуди на страни 34/38 Конкурсне
документације,
Спецификација понуде није печатирана и потписана,
Модел уговора (страна 38/38 Конкурсне докуметације) и
Изјава о испуњавању услова из члана 75. став 1. Закона о
јавним набавкама мале вредности ( страна 17/38
Конкурсне документације) су попуњени и потписани али
нису печатирани.
Понуда се одбија на основу члана 106. став 1. тачка 5. јер
понуда садржи друге недостатке због којих није могуће
утврдити стварну садржину понуде или није могуће
упоредити је са другим понудама, и то:

занатска радња за
производњу
и
репарацију
спортске опреме,
MAX
FITNESS,
ул. 7 јули бр.44,
Књажевац

Није попуњен Образац: Спецификација понуде са
образложењем структуре цене (страна 5/38, 6/38, и 7/38
Конкурсне документације), Понуђач је понудио јединичне
цене на сопственом обрасцу – предрачун 18/12 од
18.12.2017. године.
Понуђени рок важења понуде је 10 дана (страна 32/38
Конкурсне документације) а минимални рок који је
Наручилац тражио је 30 дана (страна 23/38 Конкурсне
документације).

3)
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена:
С обзиром да није примљена ни једна прихватљива понуда, Комисија
није могла применити критеријум који је био предвиђен Конкурсном
документацијом.
На основу наведеног, Комисија за предметну јавну набавку, сходно
члану 109. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"
бр.68/2015), предлаже Наручиоцу, директору Спортског центра Пирот да донесе
Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности, редни број ЈН
07/2017: Опрема за теретану.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове Одлуке Понуђач може поднети Захтев за заштиту права у
року од 5 дана од дана објављивања Одлуке о обустави поступка ЈН на порталу
ЈН и на сајту Наручиоца. Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу,
Спортском центру Пирот, Таковска 24, 18300 Пирот а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права Понуђача.
Подносилац захтева је дужан да уз Захтев за заштиту права приложи и
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН мора да садржи
следеће елементе:
1. да буде издата од стране банке и да садржи печат банке
2. износ таксе: 60.000,00 динара
3. број рачуна: 840-30678845-06
4. шифра плаћања: 153 или 253
5. позив на број: 07/2017
6. сврха: ЗЗП; Спортски центар Пирот; 07/2017
7. корисник: буџет Републике Србије
8. назив уплатиоца, односно подносиоца ЗЗП за којег је извршена уплата таксе
9. потпис овлашћеног лица банке
Директор Спортског центра Пирот
_________________________
Ненад Ђорђевић

