Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 404-53/2015-II
Дана: 09.06.2015. године
Сомбор
На основу чл. 109. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012),
Градоначелник Града Сомбора, донео је дана 09.06.2015. године
ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ MAЛЕ ВРЕДНОСТИ
ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке добара - Подршка локалној интеграцији
избеглих и интерно расељених лица., за јавну набавку бр. 404-53/2015-II.

Образложење
Наручилац је дана 05.05.2015. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности, бр 404-53/2015-II, за набавку добара - Подршка локалној
интеграцији избеглих и интерно расељених лица.
За наведену јавну набавку Наручилац је објавиo позив за подношење понуда
(18.05.2015.год) на Порталу јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs) и на интернет страници
наручиоца (www.sombor.rs/javne-nabavke).
До дана 04.06.2015. године, до 10,00 часова, на адресу Наручиоца је приспела једна
понуда везана за предметну јавну набавку, од понуђача доо „ŠULEX“ Сомбор,
Карађорђева бр. 34-36, 25000 Сомбор.
Разлог за обуставу поступка јавне набавке:
Понуђач доо „ŠULEX“ Сомбор је понудио цену која прелази износ процењене
вредности јавне набавке.

О б р а з л о ж е њ е:
Наручилац је за ову јавну набавку објавио Јавни позив и Конкурсну документацију
на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, те исту послао на три адресе
потенцијалних понуђача, и то:
1. „МАС ПРОМЕТ“ доо
Киш Ернеа 29г, 21000 Нови Сад
2. Грађевински центар „ДОМИНО“
Браће Миладинов бр. 2
25000 Сомбор

3. Доо „ŠULEX“ Сомбор
Карађорђева 34-36
25000 Сомбор
До истека рока за подношење понуда приспела је једна понуда. Стручном оценом,
Комисија је утврдила да је понуђач понудио цену која прелази износ процењене вредности
јавне набавке, те је из тих разлога ова понуда неприхватљива у складу са чланом 107. став
1. а у вези члана 3. тачка 33. Закона о јавним набавкама.

На основу горе наведеног, Комисије предлаже да се поступак обустави.
Овлашћено лице Наручиоца је прихватило предлог Комисије, те је на основу
овлашћења из чл. 109. Закона о јавним набавкама донело Одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у
року од 5 (пет) дана од пријема исте. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје Наручиоцу.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Тодоровић

