Pепублика Србија
ОШ „ Стеван Чоловић“
Број 348/17
Датум 21.12..2017.год.
Ариље
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике
Србије» број 124/12,14/15 и 68/15), директор ОШ „ Стеван Чоловић“ Ариље,
доноси
ОДЛУКУ
о oбустави поступка за јавну услуга бр. јавне набавке 1/17 - за партије 5,6,8,9,10, 11 и
12
ОБУСТАВЉА СЕ поступак за јавну набавку услуга - извођење екскурзије за
ученике од 1. до 8 разреда и наставе у природи од 1. до 4. разреда за школску 2017/18
обиковану у партије и то за партију број 5,6,8,10 и 11 - из разлога што су понуде
неодговарајуће као и за партије 9 и 10 из разлога што није достављена ниједна понуда.
Образложење
На основу Одлуке директора Школе 348/17 од 29.09.2017.год., покренут је
отворени поступак обликован у 12 партија за јавну набавку услуга – извођење
екскурзије за ученике од1. до 8. разреда и наставе у природи од 1. до 4. разреда
за школску 2017/2018. Редни број јавне набавке је 1/17
Позив за подношење понуда објављен је у Службеном гласнику
Републике Србије.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за предметну
јавну набавку постављени су на Порталу управе за јавне набавке
17.11.2017.године и на сајту Школе.
У остављеном року из Конкурсне документације за достављање понуда тј.
до 18.12.2017.год. до 10.00 часова,
- за партије број 5,6,7,8,10 и 11 понуду је доставио " BALKANIK EXPORT
IMPORT" доо Синђелићева 24 Ваљево, иста је одбијена јер је понуђач понудио
време реализације за предметну набавку другачије од оног које је захтевано
техничком спецификацијом на страни 6 до 11 Конкурсне документације што исту
чини неодговарајућом ,
- за партије 9 и 10 није достављена ни једна понуда.
О свему напред изнетом Комисија за предметну набавку је поднела
Извештај о стручној оцени понуда број 348/17 од 20.12.2017.г.
Имајући у виду напред изнето директор је донео одлуку о обустави
поступупка за јавну набавку услуга – извођење екскурзије за ученике од 1. до 8.
разреда и наставе у природи од 1. до 4. разреда за школску 2017/2018 и то за
партије 5,6,8,9, 10,11 и 12
Доставити:
- архиви
Директор,
Божидар Стојић

