Основна школа „Јован Јовановић Змај“
ул. Школска бр. 3, 21208 Сремска Каменица
тел. 021/ 464-506
тел/факс 021/ 463-013
e-mail: jjzmajkamenica@gmail.com
jjzmajkamenica@open.telekom.rs
Сајт школе: www.zmajevi.rs
Дел. број: 453
Датум: 11.5.2016.

т.р. 840-292660–95
ПИБ: 100803367
МБ:08066817

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 451 директор наручиоца
ОШ“Јован Јовановић Змај“ Сремска Каменица доноси:
ОДЛУКУ
о обустави поступка јавне набавке мале вредности
ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке мале вредности добара: хране и пића јнмв 4/16 у делу
партије 1- месо и месне прерађевине.
Образложење
Наручилац је дана 21.4.2016.г. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности бр. 404 за јавну набавку добара –хране и пића обликовану у 2 партије
(партија 1: месо и месне прерађевине и партија 2 безалкохолни напици, кондиторскипрехрамбени производи, млеко и млечни производи, пекарски производи и воће и поврће) и
Решењем број 405 од 21.4.2016.г. именовао Комисију за јнмв 4/16. За наведену јавну набавку
наручилац је дана 28.4.2016. године на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници,
објавио Позив за подношење понуда број 423 и Конкурсну документацију број 424. До истека
рока за подношење понуда, односно до 10.5.2016. до 10.00 ч, на адресу наручиоца за партију 2
достављене су 2 понуде., док за партију 1 није било понуда. Неблаговремених понуда није било.
Комисија је дана 10.5.2016. у 12.00ч приступила отварању понуда и сачинила записник о
отварању понуда број 449 од 10.5.2016. Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне
набавке је дана 11.5.2016. приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом,
број 451.
Предметни поступак за партију 1-месо и месне прерађевине је обустављен у фази: после
истека рока за подношење понуда. Разлог за обуставу поступка је: није достављена ниједна
понуда.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за
заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Директор наручиоца
____________________________
Александра Ћирић
Доставити:
- објавити на Порталу јавних набавки
- за документацију јнмв 4/16

