Сходно члану 147. став 1. тачка 8) Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС" број 91/19), директор Основне школе „Деспот
Стефан Лазаревић“, улица Моме Димића број 2, 11160 Београд,
доноси

ОДЛУКУ
о обустави поступка набавке путем Наруџбенице за набавку услуга –
Услуга финансијског управљања и контроле корисника јавних
средстава, редни број набавке НН - 03/21
1. Обуставља се поступак набавке путем Наруџбенице за набавку
услуга – Услуга финансијског управљања и контроле корисника јавних
средстава, редни број набавке НН - 03/21, сходно члану 147. став 1. тачка
8) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/19),
обзиром да нису испуњени услови за доделу уговора.
2. Процењена вредност набавке: 216.666,66 динара.
3. Наведена набавка је предвиђена у Плану набавки за 2021. годину и
предвиђено је да се финансирање изврши из Финансијског плана за
2021. годину, са конта 423599-2.
4. Одлуку доставити понуђачу, лицу задуженом за реализацију поступка,
секретару и архиви.
5. Одлуку објавити на интернет страници Наручиоца, у року од три дана
од дана доношења.
Образложење
У предметном поступку јавне набавке, Наручилац је, након доношења
Одлуке о покретању поступка и Решења о именовању лица за
реализацију набавке, упутио Позив за подношење понуда понуђачима
који поседују финансијски, пословни, кадровски и технички капацитет да
реализују предмет набавке:




Савети и знање, Мише Димитријевића број 52, 21000 Нови Сад, email: savetiiznanje@gmail.com;
Super saldo, Стражиловска број 4а, 21000 Нови Сад, e-mail:
supersaldo.ns@gmail.com;
Tender sistem, Бранка Бајића број 9ђ, 21000 Нови Сад, e-mail:
tender.sistem@yahoo.com.

До истека рока за подношење понуда, односно до 08.03.2021. године до
12:00 часова, пристигла је понуда следећег понуђача:


Савети и знање, Мише Димитријевића број 52, 21000 Нови Сад.
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О поступку отварања понуда, лице задужено за реализацију поступка је
сачинило Записник о отварању понуда, те је копију истог доставило
понуђачу.
Након поступка отварања понуда, лице задужено за реализацију
поступка извршило је стручну оцену понуде и констатовало следеће:
 да је понуђач Савети и знање, Мише Димитријевића број 52, 21000
Нови Сад, поднео понуду број 22/21 од 03.03.2021. године, са
понуђеном укупном ценом за период од месец дана од 216.350,00
- 1 месец 18.029,16 динара без ПДВ-а, односно 216.350,00 за месец
18.029,16 динара, са ПДВ-ом (Понуђач није ПДВ обвезник и не
обрачунава ПДВ за извршен промет услуга, добара и радова), да
на основу достављених изјава нема основа за искључење
привредног субјекта из поступка јавне набавке из разлога
наведених у Члану 111. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 91/19), да понуђач испуњава
захтеване критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта.
Како је Понуђач у својој понуди у Обрасцу понуде унео за период од
месец дана две цене 216.350,00 и 18.029,16 динара, лице задужено за
реализацију поступка набавке је извршило увид у Модел уговора, како
би утврдило који је од наведених износа понуђена укупна цена услуге за
период од месец дана.
Лице задужено за реализацију поступка је утврдило да у Моделу уговора
у Члану 2. стоји: Укупно уговорена цена за пружање услуга из члана 1.
овог Уговора, за период од месец дана, износи 216.350,00/18.029,16
динара,
без
ПДВ
а
(и
словима:
двесташеснаестхиљадатристотинепедесет динара)...
Обзиром да није могуће са сигурношћу утврдити која је понуђена
укупна цена за период од месец дана лице задужено за реализацију
поступка сходно Члану 144. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 91/19), констатује да није
могуће утврдити стварну садржину понуде понуђача Савети и знање,
Мише Димитријевића број 52, 21000 Нови Сад, број понуде 22/21 од
03.03.2021. године, те да се одбија као неприхватљива.
Рангирање понуда применом критеријума „цена“ није извршено
обзиром да је пристигла само једна понуда и да је иста одбијена као
неприхватљива из наведеног разлога.
Лице задужено за реализацију поступка набавке утврдило је да се нису
стекли услови за доделу уговора, те је предложило директору Основне
школе „Деспот Стефан Лазаревић“, улица Моме Димића број 2, 11160
Београд, да сходно Члану 147. став 1. тачка 8) донесе Одлуку о обустави
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поступка обзиром да нису испуњени услови за доделу уговора сходно
члану 146. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број
91/19), те да се поступак набавке услуга – Услуга финансијског
управљања и контроле корисника јавних средстава, понови када се
остваре законски услови за то.
Имајући у виду напред наведено, то је донета Одлука као у диспозитиву.

Поука о правном леку:
Против ове одлуке, може се поднети захтев за заштиту права у року од
десет дана од дана објављивања на званичној интернет страници
Наручиоца у складу са одредбама Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 91/19).

ДИРЕКТОР
ОШ „Деспот Стефан Лазаревић”
_________________________
Зорица Здравковић-Јовановић
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