ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
КРАЉЕВО
Установа културе
од националног значаја
Краљево, Цара Лазара бр. 24
Број: 1341/3
25.09.2015. год.

.
На основу чл.109. став 1, а у вези са чланом 107. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012), доносим

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(РАДОВА)
РЕДНИ БРОЈ : 1(1.3.1)/2015
1. ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности број 1(1.3.1)/2015,
чији је предмет: Наставак сликарских радова на иконама са иконостаса цркве Св.
Тројице у Бистрици, јер не постоје услови за доделу уговора, из разлога што није
приспела ниједна понуда до истека рока за подношење понуда и то до 18.09.2015.
године до 12,00 часова.
Образложење
Наручилац Завод за заштиту споменика културе Краљево, покренуо је поступак
јавне набавке мале вредности, број 1(1.3.1)/2015, одлуком о покретању поступка
број: 1231/2 од 25.08.2015. године.
Поступак јавне набавке је обустављен у фази након истека рока за подношење
понуда а пре доношења одлуке о избору најповољније понуде. Разлог обуставе
поступка је да нису испуњени услови за доделу уговора, из разлога што није
приспела ниједна понуда до истека рока за подношење понуда и то до 18.09.2015.
године до 12,00 часова.
Подаци из Извештаја о стручној оцени понуда:
1. Предмет јавне набавке: Наставак сликарских радова на иконама са иконостаса
цркве Св. Тројице у Бистрици.
ОРН: Рестаурација – IA41; Дрвено – AB13; Правоугаоно – BB04; За зграде или
предмете од посебног историјског или архитектонског значаја – FG25.
2.Процењена вредност: 575.043,00 динара без урачунатог ПДВ; 690.050,00 динара
са урачунатим ПДВ.
3. Врста поступка набавке: јавна набавка мале вредности.
4. У поступку јавне набавке учествовало је: није било понуђача.
5. Основни подаци о понуђачима: није се јавио ниједан понуђач.

6 Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих
понуда: нема.
7. Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда.
Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на укупном збиру бодова
(пондера) за следеће елементе критеријума:
Ред.бр.
Елементи критеријума
Број пондера
1.
Понуђена ц е н а
60
2.
Рок извршења радова
20
3.
Гарантни период
20
_________________________________________________________
Укупно:
100 бодова
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА 60 пондера
Бодовање понуђене цене ће се вршити према односу најниже цене и цене из
сваке понуде. Понуда са најнижом ценом добиће максималан број пондера. Број
пондера за укупну цену радова из понуде осталих понуђача израчунаваће се према
следећој формули:
понуда са најнижом ценом х 60 (максимални број пондера)/цена из понуде за
коју се израчунава број пондера
2. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 20 пондера
Понуђач који је понудио најкраћи рок извршења радова добиће максимални
број бодова по овом критеријуму, односно 20 пондера. Остале понуде ће бити
пондерисане по следећој формули:
(најкраћи понуђени рок извршења радова/рок из понуде за коју се израчунава
број пондера) х 20
3. ГАРАНТНИ ПЕРИОД 20 пондера
Понуђач који је понудио најдужи гарантни период добиће максимални број
бодова по овом критеријуму, односно 20 пондера. Остале понуде ће бити
пондерисане по следећој формули:
(гарантни рок из понуде за коју се израчунава број пондера/најдужи гарантни
рок) x 20.
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.
8. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
нема.
Комисија предлаже Наручиоцу да донесе Одлуку о обустави поступка јавне
набавке Наставак сликарских радова на иконама са иконостаса цркве Св. Тројице
у Бистрици, јер не постоје услови за доделу уговора, из разлога што није приспела
ниједна понуда до истека рока за подношење понуда и то до 18.09.2015. године до
12,00 часова.
9. Понуђач којем се додељује уговор: нема,

Како нису испуњени услови за доделу уговора, наручилац доноси одлуку о
обустави предметног поступка јавне набавке мале вредности.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке заинтересовано лице, органи и организације из чл. 148 Закона о
ЈН могу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана њене објаве на
порталу Јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу непосредно или поштом
препоручено са повратницом а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Весна Маринковић, в.д.
директора
_____________________________

Доставити:
- објавити на Порталу јавних набавки
- архиви
- уз предмет

