Република Србија
Дом ученика средњих школа
Број: I/01- 231
Датум: 12.06.2018. године
Крагујевац

У складу са чланом 109.ст.1. Закона о јавним набавкама, а на основу Извештаја о
стручној оцени понуда бр.I/06-230 од 12.06.2018.године директор Дома ученика средњих
школа у Крагујевцу донео је
ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈН бр.4/18
СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗАПОСЛЕНИХ ПО ПАРТИЈАМА

1. ОБУСТАВЉА СЕ поступак Јавне набавке мале вредности бр.4/18 за набавку
услуга систематског прегледа запослених Дома ученика средњих школа Крагујевац
обликованом по партијама, јер нису испуњени услови за доделу уговора, сагласно
одредбама чл.109.ст.1.ЗЈН.
2. Ова одлука објавиће се на Порталу јавних набавки и на инертнет страници Дома у
року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке, сагласно одредбама чл.109.ст.3.ЗЈН.
3. Обавештење о обустави поступка објавиће се у року од 5 (пет) дана од дана
коначности ове одлуке на Порталу ЈН и на инернет страници Дома, сагласно
одредбама чл.109.ст.4.ЗЈН.
4. Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана
од дана објављивања одлуке на Порталу ЈН, сагласно одредбама чл.149.ст.6.ЗЈН.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наручилац - Дом ученика средњих школа Крагујевац, је дана 01.06.2018. године
објавио на Порталу ЈН и на сајту Дома позив за подношење понуда у поступку ЈН бр.4/18
за набавку услуга систематског прегледа запослених по партијама, за потребе Дома. Рок за
пријем и отварање понуда је био 12.06.2018.године.
Набавка је обликована по партијама, и то: 1.Систематски преглед запослених 2.
Провера психо-физичке здравствене способности запослених за рад са ученицима
Шифра из општег речника набавке: 85147000 – здравствене услуге у предузећима

Очекивана вредност јавне набавке износи 1.000.000,оо динара без ПДВ-а, односно
по партијама: I партија - 900.000,оо; II партија - 100.000,оо, без ПДВ-а.
Редни број јавне набавке је 04, редни број у Плану набавки 1.2.1. Критеријум за
оцењивање и избор понуда је: најнижа понуђена цена. Поступак је покренут по одлуци
директора бр.I/01-203 од 25.05.2018. године. Поступак је спровела Комисија за ЈН 4/18,
именована Решењем директора бр.I/01-203/1 од 25.05.2018.године у следећем саставу:
Јелена Шуковић, службеник за јавне набавке, председник комисије, Мирјана Ранковић,
члан комисије и Иванка Крајишник, члан комисије.
У року за достављање понуда, који је објављен на Порталу ЈН и на сајту Дома, за
партију 1.Систематски
преглед запослених и партију 2. Провера психо-физичке
здравствене способности запослених за рад са ученицима није пристигла ниједна понуда,
па су се стекли услови за обуставу поступка, у складу са чл. 109. став 1. ЗЈН.
На основу стручне оцене понуда Комисије за јавну набавку, а садржане у Извештају
о стручној оцени понуда сачињеном у складу са чл.105 ЗЈН, закључено је да нису
испуњени услови за доношење одлуке о додели уговора, јер у остављеном року за
подношење понуда, није достављена ниједна понуда.
Комисија за јавну набавку бр.4/18, из изнетих разлога, предлаже директору Дома да
донесе одлуку о обустави поступка у складу са чл.109.став 1. ЗЈН, и након протека
законског рока поново донесе одлуку о покретању поступка набавке услуга систематског
прегледа запослених.
На основу Извештаја о стручној оцени понуда, а у складу са чланом 109.ст.1. Закона
о јавним набавкама, директор Дома ученика средњих школа у Крагујевцу донео је
наведену одлуку.
На донету одлуку може се сагласно чл.149. ст.6. уложити Захтев за заштиту права у
року од 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу ЈН, подношењем захтева
наручиоцу и истовременим достављањем копије Републичкој комисији, сагласно
одредбама чл. 149. Закона о јавним набавкама, а у свему према упутству датом у
Конкурсној документацији (Прилог 3. Тачка 3.19).

Директор Дома
Љубица Башић

