СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР “СТУДЕНТСКИ ДОМ »ЕВРОПА« - EURÓPA KOLLÉGIUM“
ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 11, 21000 НОВИ САД
Број: 1265/B/16/VIII
Датум:.21.07.2016

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012, 14/15и 68/15), и Извештаја о стручној оцени понуда број
1264/B/16/VIII од 21.07.2016.године,директорСтудентског центра „Студентски
дом »Европа« - Еurópa Кollégium” у Новом Саду, доноси
ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
I Обуставља се поступк јавне набавке радова - Заштитна ограда за спортски
терен, редни број ЈН ОП 05/2016, који се спроводи у отвореном поступку- није
примљена ни једна понуда
II Обавезује се Комисија за јавну набавку да ову одлуку објави на Порталу
јвних набавки и својој интернет страници , у року од три дана од дана
доношења, сагласно члану 109. Закона.
Образложење:
1.Назив и адреса наручиоца:

Студентски центар „Студентски дом »Европа« - Еurópa Кollégium” у Новом Садуса
адресом Ћирила и Методија 11
2. Предмет и вредност уговора о јавној набавци

а) Предмет јавне набавке је набавкарадова - Заштитна ограда за спортски терен,
редни број ЈН ОП 05/2016, који се спроводи у отвореном поступку
3. Процењена вредност јавне набавке износи 1.041.670,00 динара без пдв-а
4. Вредност уговора о јавној набавци износи : /////////////////////////////////////////////
1. 5. По Јавном позиву објављеном на Порталу јавних набавки дана
20.06.2016. године и позиву за подношење понуда број 1047/B/16/VIII
упућеног дана 20.06.2016. године, благовремено тј. до дана 21.07.2016.
године до до 14,00 часова није примљена ни једна понудeа:
Ред.
бр

Назив или шифра понуђача
/////////////////////////////////

Број под којим је
понуда заведена
///////////////////////

Датум
Пријема
/////////////////////

Час
///////////

Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена и
евентуални попусти које нуди понуђач, подаци из понуде који су одређени као
елементи критеријума, а који се могу нумерички приказати и евентуално други
подаци из понуде (подаци се уносе за сваког понуђача посебно), следећим
редоследом:
Ред.
бр.
1.

Број под којим
је понуда заведена
//////////////////////

Назив или шифра
понуђача
//////////////////////////

Понуђена цена(без пдв) или евентуални попусти /
динари
- укупна цена без пдв:
- рок важења понуде:

-

Гарантни рок:

Рок плаћања :
Рок извођења радова :
Референце понуђача : број објеката на којима су
изведени радови на поставци заштиттних мрежа
и вредност изведених радова
- обим ангажовања подизвођача: /
- начин давања понуде: самостално
- понуда потписана и оверена: да
- приложени докази о испуњавању услова
садржаних у кд или достављена потписана и
оверена изјава о испуњености услов:

НИЈЕ ПРИСТИГЛА НИ ЈЕДНА ПОНУДА
Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда
за предметну набавку дана 21.07.2016.године.
Комисија за јавну набавкује дана 21.07.2016.године саставио Извештај о
стручној оцени понуда, у коме је констатовала следеће:
6.Назив понуђачи чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
а) Као неодговарајуће одбијене су понуде понуђача:
б)Као неприхватљивe одбијенe су понуде понуђача:
7.Начин примене методологије доделе пондера:
Доделапондера извршена је сходно методологији утврђеној конкурсном
документацијом,тако да су понуђачи који су доставли
прихватљиве и
одговарајуће понуде оцењивани и рангирани на следећи начин:
Критеријум за оцењивање понуда је: најнижа понуђена цена .
Ранг листа понуђача:
Ред.
Број
1.

Понуђач

Понуђена цена без пдв

///////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////

8. Назив понуђача коме се додељује уговор:
У складу са наведеним, Комисија за јавну набавку је предложила
овлашћеном лицу Наручиоца, да за јавну набавку радова - Заштитна ограда за
спортски терен, редни број ЈН ОП 05/2016, , донесе одлуку о обустави поступка са
обзиром да није примљена ни једна понуда у складу са чланом 109.ЗЈН

Ова одлука ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет старници
наручиоца у року од три дана од дана доношења, сагласно члану 109. Закона.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Page 2 of 3

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5
дана од дана пријема исте.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу
непосредно, електронском поштом, факсом или поштом препоручено са
повратницом.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији.
Број жиро рачуна на који подносилац приликом подношења захтева уплаћује
таксу одређену Законом:
Рачун Буџета РС за уплату таксе број: 840-30678845-06број модела 97 позив на
број 05-016.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00динара.
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ И САДРЖИНА ПОТВРДЕ ЗА

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/15и 68/15;
у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између
осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да
буде истакнуто да је уплата таксе реализована датум када је уплата таксе реализована);
(3) износ таксе из члана 156.став 1. тачка 2. ЗЈН чија се уплата врши износи
60.000,00динара;
(4) број рачуна буџета за уплату таксе: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) модел 05-2016
(7) сврха: такса за захтев за заштиту права понуђача за ЈНОП05/2016
наручиоца Студентски центар „Студентски дом »Европа« - Еurópa Кollégium” у
Новом Садуса адресом Ћирила и Методија 11
корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о
извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за
заштиту права(корисници буџетских средстава и други корисници јавних средстава)
који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који
се води у Управи за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред
поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти)
који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
Директор
Илдико Шнејдер Шара
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