ОШ ''ВУК КАРАЏИЋ''
ДЕЛ.БРОЈ: 573
ДАНА: 19.06.2018.године
ЗРЕЊАНИН

На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ број
124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број 571-1 од 18.06.2018.године, који је
сачинила Комисија за јавну набавку добара- храна за ученике бр ЈН 1/2018, обликовану по
партијама од 1 до 3, за ПАРТИЈУ 1 – ХЛЕБ, ПЕЦИВО И ДРУГИ ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ, по
позиву број 518-4 од 07.6.2018.године, директор Наручиоца: ОШ „Вук Караџић“ Зрењанин,
Народног фронта број 3а, дана 19..6.2018.године доноси
ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
Обуставља се поступак јавне набавке добара- храна за ученике бр ЈН 1/2018, обликовану по
партијама од 1 до 3, за партију 1- ХЛЕБ, ПЕЦИВО И ДРУГИ ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ, по
позиву број 518-4 од 07.6.2018. године, објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет
страници Наручиоца дана 07.6.2018.године, из разлога што нису испуњени услови за доделу
уговора – није прибављена ниједна понуда.
Образложење
Назив наручиоца: ОШ „Вук Караџић“ Зрењанин
Адреса наручиоца: Зрењанин, Народног фронта број 3а.

Интернет страница наручиоца: www.osvuk.edu.rs
Врста наручиоца: Установа
Врста предмета: Набавка добара – храна за ученике, обликована по партијама од 1 до 3, за партију
1- ХЛЕБ, ПЕЦИВО И ДРУГИ ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ.
Храна, пиће, дуван и сродни производи -15000000
15810000 хлебни производи, свежа пецива и колачи.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Наручиоца дана 07.6.2018.године.
Јавна набавка је обликована по партијама.
Процењена вредност партије 1 – хлеб, пециво и други пекарски производи је 1.050.000,00 динара
без ПДВ-а.
Благовремено, до 15.6.2018.године до 8:00 часова, за партију 1 – хлеб, пециво и други пекарски
производи није запримљена ниједна понуда. Неблаговремених понуда нема.
Комисија је дана 15.06.2018.године сачинила Извештај о стручној оцени понуда.
На основу члана 109. став 1. ЗЈН , а у складу са стручном оценом понуда, Комисија је предложила
Наручиоцу да донесе одлуку о обустави поступка јавне набавке добара – храна за ученике број
1/2018, за партију 1 – хлеб, пециво и други пекарски производи, из разлога што нису испуњени
услови за доделу уговора – није прибављена ниједна понуда.
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси
се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки.
Директор школе
Татјана Павловић

