Основна школа „Свети Сава“
Крагујевац
Букурешка бб
Дел. број 01-1145
Датум 12.09.2019. године
На основу члана 88, став 2. и 3., чл. 106. ст. 1., чл. 109. и чл. 113. ст. 3. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) у даљем тексту Закон,
Директор ОШ“Свети Сава“ из Крагујевца ( у даљем тексту наручилац) доноси

ОДЛУКУ
о обустави поступка јавне набавке мале вредности 1.3.1/2019
„ПВЦ столарија прозори и врата“
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01-993
од 15.08.2019. године, Позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале
вредности број 01-1012 од 20.08.2019. године, Конкурсне документације број 01-1013 од
20.08.2019. године, Записника о отварању понуда 01-1043 од 28.08.2019. године и
Извештаја Комисије за јавну набавку 01-1043/1 од 28.08.2019. године, Директор ОШ
„Свети Сава“ Крагујевац у складу са чланом 108. ст. 1. и 3. Закона о јавним набавкама
донео је Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности 1.3.1/2019
„ПВЦ столарија – прозори и врата“ дел. број 01-1068 од 30.08.2019. године.
На основу Одлуке о додели уговора као једини понуђач који испуњава услове предвиђене
Законом о јавној набавци и Конкурсном документацијом изабран је понуђач СЗР
„Либра“Крагујевац.
Представник понуђача СЗР „Либра“ Крагујевац, Ратомир Ивановић, приликом
потписивања Уговора о јавној набавци 1.3.1/2019 ПВЦ „Столарија – прозори и врата“ није
доставио на увид оригинале документа којима доказује испуњеност услова из члана 75.
Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, иако је добио Обавештење
дел.број 01-1107/1 од 06.09.2019. године. У конкурсној документацији стоји да се
испуњеност обавезних услова доказује достављањем Изјаве којом понуђач под пуном
матерјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове из чл. 75. Закона о
јавним набавкама, али да Комисија задржава право провере достављене документације.
Како понуђач у остављеном, примереном року, који није био краћи од 5 дана, није
доставио на увид оригинале или оверене копије тражених докумената, наручилац одбија
његову понуду као неприхватљиву, јер тиме доводи у питање веродстојност достављених
изјава.
Представник понуђача СЗР „Либра“ Ратомир Ивановић приликом потписивања уговора
доставио је Допис који је заведен под деловодним број 01-1132/1 од 11.09.2019. године

којим обавештава наручиоца да није у могућности да испоштује рок испоруке који је
предвиђен јавном набавком из разлога изненадног квара на опреми у производњи, који се
није могао унапред предвидети, а они нису у могућности да наведени квар отколоне у
кратком року, те су из тог разлога принуђени да одустану од извођења радова и
закључења уговора везаног за предметну јавну набавку. Достављањем овог дописа
понуђач је испоштовао обавезе утврђене чланом 77. став 7. Закона о јавним набавкама,
којом се понуђач обавезује да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописан начин.
Како је понуђач СЗР „Либра“ Крагујевац био једини понуђач у поступку јавне набавке
мале вредности 1.3.1/2019, у складу са чланом 106. став 1., члановима 109. и 113. став 3.
Закона о јавним набавкама, на основу напред изнетог обуставља се поступак јавне набавке
мале вредности 1.3.1/2019 „ПВЦ столарија – прозори и врата“. Чланом 113. став 3
предвиђено је да ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној
набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем, а како је у овој ситуацији СЗР „Либра“ Крагујевац био једини понуђач,
обуставља се поступак јавне набавке.
У складу са чланом 88. став 2. Закона о јавним набавкама трошкове припреме и
подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду
трошкова. Како је поступак јавне набавке обустављен из разлога који нису на страни
наручиоца, већ на страни понуђача, у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним
набавкама, наручилац није у обавези да накнади трошкове поступка понуђачу.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од 5 дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се
наручиоцу, а копија истовремено доставља комисији.
Директор,
_________________________
Јелена Стојановић Богдановић

