Средња медицинска школа
„Др Ружица Рип“ , Сомбор
Подгоричка бр.9
Број: 06-611/ 445-1/1
Датум: 26.03.2020.
На основу члана 88. став 3, члана 109. став 2. и 149. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) доноси се
ОДЛУКА
О ОБУСТАВЉАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЈН 02/2020
I - Наручилац обуставља поступак јавне набавке мале вредности ЈН 02/2020 - набавка услуге
извођења матурске екскурзије за школску 2020/2021. годину, назив и ознака из општег речника набавки
„услуге oрганизације путовања 63516000“, који је покренут Одлуком о покретању поступка јавне набавке
мале вредности број 06-611/314 од 03.03.2020. године.
II - Разлог за обустављање поступка: доношење Одлуке о проглашењу ванредног стања на
територији Републике Србије.
III - Обустављени поступак може се поново покренути када се стекну услови неопходни за
спровођење поступка јавне набавке.
IV - Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима
припремања понуде из члана 88. став 3. овог закона: Понуђач није тражио накнаду трошкова припремања
понуде у својој понуди.
Образложење
Наручилац је покренуо поступак јавне набавке мале вредности Одлуком о покретању бр. 06-611/314
од 03.03.2020. г. У складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда је дана
04.03.2020. године објављен на Порталу јавних набавки и интернет адреси наручиоца, а истовремено је
упућен путем e-maila потенцијалним понуђачима.
На адресу Наручиоца благовремено, односно до 16.03.2020. године до 13,00 часова приспела је једна
понуда - заједничка понуда понуђача „Модена травел и евентс“ доо Нови Сад и „Модена травел“ доо Нови
Сад, број под којим је понуда заведена 06-611/402 од 13.03.2020, датум и час пријема 13.03.2020. у 09,15
сати. Неблаговремених понуда није било. У Извештају о стручној оцени понуда дел. број 06-611/433 од
19.03.2020. године предложено је овлашћеном лицу Наручиоца доношење одлуке о додели уговора
заједничкој понуди понуђача „Модена травел и евентс“ доо Нови Сад и „Модена травел“ доо Нови Сад,
број понуде 06-611/402 од 13.03.2020. У Извештају је наведена понуда оцењена као одговарајућа,
прихватљива и наjповољнија у поступку јавне набавке мале вредности.
Разлог за обустављање поступка: Одлуком о проглашењу ванредног стања ("Сл. гласник РС", бр.
29/2020), која је ступила на снагу 15.03.2020. године, проглашено је ванредно стање на територији
Републике Србије.
Наручилац обуставља поступак јавне набавке ЈН 02/2020 из објективних и доказивих разлога, који
се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча,
у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.
У поглављу VII Конкурсне документације, под називом „Упутство понуђачима како да сачине
понуду“, под тачком 7.11 под В) предвиђено је да је изабрани понуђач дужан да на дан потписивања
Уговора прибави о свом трошку и у оригиналном примерку достави Наручиоцу банкарску гаранцију за
добро извршење посла. Како за време ванредног стања изабрани понуђач не може да прибави банкарску
гаранцију није могуће закључити уговор.
Обустављени поступак може се поново покренути када се стекну услови неопходни за спровођење
поступка јавне набавке, те када безбедност ученика и запослених не буде угрожена.
Понуђач није тражио накнаду трошкова припремања понуде у својој понуди.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од
пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се
наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Директор школе
Дипл. фарм. Жужана Фридрих

