Наручилац:
Адреса:
Место:
Број одлуке:
Редни бр.
ЈНМВ
Датум:

Ветеринарски специјалистички институт Шабац
Ул. Војводе Путника бр. 54
Шабац
59-19/8
1/19
25.02.2019.

На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама ( »Сл. гласник РС« бр. 68/2015),
директор Ветеринарског специјалистичког института Шабац доноси

ОДЛУКУ
о обустави поступка јавне набавке
1. ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке бр. ЈНМВ 1/19 - набавка теретног
возила, јер нису испуњени услови за доделу уговора.
2. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука о додели уговора број 59-19/6 од 19.02.2019.
године, у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – набавка
теретног возила број ЈНМВ 1/19.
3. Наручилац нема обавезу надокнаде трошкова за припрему понуде.
4. Поступак јавне набавке ће се поново покренути и спровести у току 2019. године,
односно по коначности ове Одлуке.
5. Ову одлуку о обустави поступка објавити на Порталу јавних набавки и на
интернет страници Ветеринарског специјалистичког инситута Шабац.
6. Објавити обавештење о обустави поступка у року од 5 дана од дана коначности
ове одлуке.

Образложење
Наручилац је дана 08.02.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке бр.59-19 за набавку теретног возила, ЈНМВ 1/19.
До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца приспела је једна понуда
понуђача ПСЦ Вуковић д.о.о. Шабац.
Наручилац је дана 19.02.2019. године донео Одлуку о додели уговора број 59-19/6.
Након објављивања Одлуке о додели уговора на порталу јавних набавки и сајту
наручиоца, понуђач ПСЦ Вуковић д.о.о. Шабац је обавестио наручиоца да није у
могућности да закључи уговор за предметну набавку.
Поступак јавне набавке се обуставља после доношења Одлуке о додели уговора.
Поступак је обустављен јер је изабрани понуђач одустао од закључења уговора
за јавну набавку мале вредности – набавка теретног возила, ЈНМВ 1/19.
Понуђач ПСЦ Вуковић д.о.о. Шабац доставио је наручиоцу допис број 19/19 од
21.02.2019. године којим наводи разлоге због којих одустаје од закључења уговора.
Понуђач наводи да није у могућности да потпише уговоре за јавну набавку мале вредности
– набавка теретног возила ЈНМВ 1/19, јер је грешка начињена приликом попуњавања
тендерске документације, а конкретно у делу структуре цене возила. Наима цена са ПДВ-

ом која је понуђена је требала да буде цена без ПДВ-а, односно основица за обрачун ПДВа. Понуђач даље наводи да је понуђена цена нереално ниска, и да из тог разлога није у
могућности да испоручи возило по таквим условима.
На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама комисија за предметну
јавну набавку предлаже наручиоцу да донесе Одлуку о обустави поступка јавне набавке,
јер је понуђач ПСЦ Вуковић д.о.о. Шабац одустао од закључења уговора.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне
набавке, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о обустави поступка јавне
набавке ЈНМВ 1/19-набавка теретног возила.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети
захтев за заштиту права наручиоцу,
а копију истовремено доставља Републичкој комисији
у року од 5 дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки.

Директор:
Никола Милутиновић

