На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и
68/2015 ), Записника о отварању понуда број 404-11/2019 од 26.02.2019. и Извештаја о стручној оцени
понуда бр. 404-11/2019-02 од 01.03.2019. године, наручилац доноси

ОДЛУКУ
о обустави поступка

Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности бр. 404-11, за јавну набавку услуга -

Израда Плана детаљне регулације радне зоне Стајковце 1, радне зоне Стајковце 2, радне зоне
Гложане 1 и радне зоне Гложане 2, са десне и леве стране државног пута ДП IБ – 39, ( М-9
), Власотинце – Лесковац, 71240000 - Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања,
по позиву од 12.02.2019, који је, са конкурсном документацијом објављен на Прталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца.
О б р а з л о ж е њ е
Наручилац је дана 28.01.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број 404-11, за набавку услуга - Израда Плана детаљне регулације радне зоне

Стајковце 1, радне зоне Стајковце 2, радне зоне Гложане 1 и радне зоне Гложане 2, са десне
и леве стране државног пута ДП IБ – 39, ( М-9 ), Власотинце – Лесковац.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале
вредности - Израда Плана детаљне регулације радне зоне Стајковце 1, радне зоне Стајковце 2,

радне зоне Гложане 1 и радне зоне Гложане 2, са десне и леве стране државног пута ДП IБ
– 39, ( М-9 ), Власотинце – Лесковац 404-11/2019, објављен је, 12. фебрауара 2019. године, на
Порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и Интернет адреси наручиоца www.vlasotince.org.rs).
Након спроведеног поступка отварања понуда, дана 26.02.2019. године, Комисија је приступила стручној оцени понуда и сачинила одговарајући Извештај, број 404-11/2019-02 од 01.03.2019.
године у коме је констатовала:

Није одређена најповољнија понуда понуђача. Понуда, заведена под бројем 04-56 од
25.02.2019. године стигла је благовремено на адресу наручиоца и извршено је отварање
понуда, 26.02.2019. године на основу којег је сачињен Записник о отварању понуда бр. 404-11
од 26. 02. 2019. године. Након стручне оцене понуде, констатовано је да је понуђена цена већа
од процењене вредности предметне јавне набавке и од упоредивих тржишних цена. Комисија
за јавну набавку Израда Плана детаљне регулације радне зоне Стајковце 1, радне зоне
Стајковце 2, радне зоне Гложане 1 и радне зоне Гложане 2, са десне и леве стране државног
пута ДП IБ – 39, (М-9), Власотинце – Лесковац није у могућности да предложи доношење
одлуке о избору најповољније понуде и предлаже наручиоцу да обустави поступак јавне
набавке мале вредности (Одлука бр. 404-11/2019 од 28. 01. 2019), а на основу члана 109.
Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
У поступку јавне набавке Израда Плана детаљне регулације радне зоне Стајковце 1, радне
зоне Стајковце 2, радне зоне Гложане 1 и радне зоне Гложане 2, са десне и леве стране државног пута
ДП IБ – 39, (М-9), Власотинце – Лесковац, 71240000 - Архитектонске, инжењерске услуге и услу-

ге планирања, наручилац је у прописаном року прибавио, као благовремену једну понуду и то:
Број под којим је
понуда заведена

04-56

Подносилац понуде

Датум и час пријема

Група понууђача:
„ANDZOR ENGINEERING“ Нови Сад, Иве Андрића
13
„Геопанонија“ доо, Нови Сад, Петра Драпшина 46
„АРХИПЛАН“ доо, Аранђеловац, Кнеза Михаила 66

25.02.2019. у 10:30

Комисија је констатовала да није било неблаговремених понуда.
Општи подаци о приспелој понуди:
1.

Назив и седиште понуђача
/шифра понуђача

Група понууђача:
„ANDZOR ENGINEERING“ Нови Сад, Иве

Број под којим је понуда заведена
Начин на који понуђач наступа
Понуђена цена
Услови плаћања
Рок важења понуде

Андрића 13
„Геопанонија“ доо, Нови Сад, Петра Драпшина 46
„АРХИПЛАН“ доо, Аранђеловац, Кнеза Михаила
66
04-56
Заједничка
2.750.000,00 динара
5 дана по достављању фактуре
30 дана

Поступак јавне набавке је обустављен након истека рока за подношење понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора. Разлог обуставе поступка је понуђена цена која је већа од процењене
вредности предметне јавне набавке и од упоредивих тржишних цена.
Поступак се обуставља из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у
време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча.
Комисија за јавну набавку је, сходно наводима из образложења, у поступку јавне набавке мале
вредности Израда Плана детаљне регулације радне зоне Стајковце 1, радне зоне Стајковце 2, радне
зоне Гложане 1 и радне зоне Гложане 2, са десне и леве стране државног пута ДП IБ – 39, (М-9),
Власотинце – Лесковац, 71240000 - Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања,
предложила је да се, сагласно одредби члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама, а у вези са чланом
107. став 3. Закона о јавним набавкама, односно из разлога што је понуђена цена у достављеној понуди
већа од процењене вредности предметне јавне набавке и од упоредивих тржишних цена и није у
могућности да предложи доношење одлуке о избору најповољније понуде, предложила да се поступак
јавне набаке обустави, што је овлашћено лице Наручиоца прихватило и одлучило као у дипозитиву.
Ова одлука се у року од три дана од дана њеног доношења објављује на Порталу јавних
набавки као и на интернет страници наручиоца.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Сагласно члану 149, Закона о јавним набавкама против ове одлуке понуђач може преко наручиоца поднети захтев за
заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од 5 (пет) дана од дана објаве
одлуке на Порталу јавних набавки.

Председник општине
Зоран Тодоровић
_________________________

