РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број 404-8/18-17-06
20.11.2017. године
Београд

На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15,
68/15), члана 76. Правилника о набавкама и Извештаја о стручној оцени понуда за јавну набавку
ЈНMВ бр. 18/16, 03 број 404-8/18-17-05, генерални секретар Народне скупштине Републике Србије
доноси,

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (добара) ЈНМВ бр. 18/17
1. Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности, набавке добара - Потрошни
столарски и водоинсталатерски материјал за текуће одржавање објеката које користи Народна
скупштина Републике Србије, ЈНМВ бр. 18/17, јер нису испуњени услови за доделу уговора.
2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, у року
од три дана од дана доношења одлуке.

Образложење
Наручилац је дана 03.11.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности 03 број 404-8/18-17, за јавну набавку добара - Потрошни столарски и водоинсталатерски
материјал за текуће одржавање објеката које користи Народна скупштина Републике Србије, ЈНМВ
бр.18/17.
За наведену јавну набавку Наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних
набавки и на интернет страници Народне скупштине Републике Србије.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавању Записника о отварању понуда 03 број
404-8/18-17-04 од 14.11.2017. године, Комисија за јавну набавку је сачинила Извештај о стручној
оцени понуда 03 број 404-8/18-17-05 од 15.11.2017. године.
Предметни поступка је обустављен после истека рока за подношење понуда а пре доношења одлуке
о додели уговора.
Разлог за обуставу поступка: у року за подношење понуда поднета је само једна и то неприхватљива
понуда.

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. 18/17 су добра – Потрошни столарски и водоинсталатерски
материјал за текуће одржавање објеката које користи Народна скупштина Републике
Србије.
Ознака из ОРН: 44115210 – Водоинсталатерски материјал: 44191000 – Разни грађевински
материјали од дрвета; 44500000 – Алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и
опруге; 44800000 – Боје, лакови и смоле.
2. Процењена вредност јавне набавке: 3.000.000,00 динара без ПДВ-а.

3. Дана 06.11.2017. године, наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних
набавки и интернет страници Народне скупштине Републике Србије.
4.

Укупан број поднетих понуда и основни подаци о понуђачим:
Благовремено, до дана 14.11. 2017. године, до 10,00 часова, пристигла је једна понуда
следећег понуђача:
Број под којим је понуда
заведена
03 бр. 404-8/18-17-03
Понуда бр. 1

Понуђач
(назив, улица , број и место)
„IVAN I -TIM“ DOO,
Београд, ул. Војводе Степе 127

датум
пријема

час пријема

14.11.2017.

9,26

Oсновни подаци о понуђачу:
Понуђач: „IVAN I -TIM“ DOO, Београд, ул. Војводе Степе 127, матични број 20479043, ПИБ
105874962.
Отварање благовремено приспелих понуда обављено је јавно, дана 14.11.2017. године, у
просторијама Народне скупштине Републике Србије, Краља Милана 14, са почетком у 11,00
часова, о чему је састављен Записник 03 број 404-8/18-17-04.
5. Aнализа понуде, понуда која је одбијена, разлози за њено одбијање и понуђена цена те
понуде:
Одбијена је понуда понуђача „IVAN I -TIM“ DOO, Београд, ул. Војводе Степе 127, број понуде
3730 од 07.11.2017. године, код наручиоца заведена под 03 број 404-8/18-17-03 од 14.11.2017.
године.
Разлог за одбијање понуде: Понуђач у својој понуди није доставио све доказе o испуњеност
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, из члана 76. Закона, како је
тражено у конкурсној документацији и то:
За испуњеност техничког капацитета: - Фотокопију саобраћајне дозволе или Уговор о лизингу
или Уговор о закупу или слично.
За испуњеност кадровског капацитета:- Фотокопије уговора о раду или уговора о делу, уговора
о обављању привремених и повремених послова или други уговор који је правни основ за
ангажовање лица од стране понуђача и Фотокопије МА или М-3а обрасца или другог
одговарајућег обрасца о пријави на обавезно социјално осигурање, за свако лице наведено у
Обрасцу кадровски капацитет.
Понуђена укупна јединична цена одбијене понуде: 651.246,05 динара без ПДВ-а.
Након разматрања понуде Комисија за јавну набавку утврдила је следеће:
- да је понуда понуђача „IVAN I -TIM“ DOO, Београд, ул. Војводе Степе 127, број 3730 од
07.11.2017. године, код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8-/18-17-03 од 14.11.2017.
године, неприхватљива сходно члану 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама.
- да се понуда понуђача „IVAN I -TIM“ DOO, Београд, ул. Војводе Степе 127, одбија, сходно
члану 106. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, јер понуђач није доказао да испуњава
додатне услове.

Комисија за јавну набавку је предложила Наручиоцу да, сходно члану 109. став 1. Закона о
јавним набавкама, („Сл. Гласник РС“ број 124/12, 14/15, 68/15), донесе Одлуку о обустави
поступка јавне набавке добара - Потрошни столарски и водоинсталатерски материјал за текуће
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одржавање објеката које користи Народна скупштина Републике Србије,
услови за доделу уговора.

јер нису испуњени

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку и на основу
законског овлашћења донело одлуку о обустави поступка као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објаве исте на Порталу јавних набавки.
Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
_________________________
Светислава Булајић

Доставити
 Одељењу за буџетске, финансијско-рачуноводствене
послове и послове јавних набавки
 Писарници
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