
Средња школа „Свети Трифун са домом учеиика 
Место: Александровац 
Ул. Крушевачка бр. 8-10

Деловодни број: 1346 
Датум: 31.08.2016.год.

Р Е П У Б Л И К Л С Р Е И Ј Л  
С Р Е Д Њ А  ЦЈКОЛА “С В е Т м  Тг-И Ј>УН“ 

С А  Д О М О М  УЧ ЕН И КА

____31. (2%.____
А Л Е К С А Н Д Р О В А Ц

На основу члана 33. став 1. тачка 33. и члана 109. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда ЈНМВ 09/2016 број: 1345 од
31.08.2016. године директор Школе доноси

О Д Л У К У
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности бр.9/2016, радови на 
поплочавању степеништа и платоа испред главног улаза у школу, за потребе школе, због 
одбијања свих понуда као неприхватљивих.

О б р а з л о ж е њ е
Наручилац Средња школа „Свети Трифун са домом ученика, Александровац, 

покренуо је поступак јавне набавке мале вредности, број 9/2016 Одлуком број 1160 од
22.08.2016. године.

Предмет јавне набавке је радови на поплочавању степеништа и платоа испред 
главног улаза у школу. Процењена вредност јавне набавке је 500.000,00 динара без ПДВ-а.

Решењем наручиоца број: 1161 од 22.08.2016. године образована је Комисија за 
јавну набавку радови на поплочавању степеништа и платоа испред главног улаза у школу, 
редни број ЈН 9/2016 за 2016. годину, која је припремила конкурсну документацију, и објавила 
позив за подношење понуда за ЈНМВ бр. 9/2016 од 22.08.2016. године, на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници наручиоца.

До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца, Средње школе „Свети 
Трифун са домом ученика, Ул. Крушевачка бр. 8-10, приспеле су 2 (две) понуде.

У Позивом утврђеном року за подношење понуда, понуду су доставили Бетон стил 
„РАЦА“ -  Александровац и ГП ‘Трађинг“ -  Александровац.

Конкурсном документацијом је као критеријум за избор најповољније понуде 
одређена најнижа понуђена цена. Поступак отварања понуда спроведен је дана
30.08.2016. године. О спроведеном поступку и стручној оцени понуда Комисија за предметну 
јавну набавку мале вредности (у даљем тексту: Комисија) је сачинила Извештај дана 31.08.2016. 
године.

Одбијене су понуде:

• установљено је понуда понуђача Бетон стил „РАЦА“ -  Александровац, није исправна,. 
Вредност понуде 787.725,00 динара, прелази износ процењене вредности.

• установљено је понуда понуђача ГП “Грађинг“ -  Александровац, није исправна,. 
Вредност понуде 828.222,00 динара, прелази износ процењене вредности.

Напомена: Укупна цена без ПДВ-а узима се као референтна цена за избор најповољнијег понуђача.
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На основу Извештаја о стручној оцени понуда за набавку радова на поплочавању
степеништа и платоа испред главног улаза у школу, број ЈН: 9/2016 од 22.08.2016. године, 
наручилац је констатовао да су у складу са чланом 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним 
набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), све - 2 (две) поднете понуде 
неприхватљиве због чега их наручилац одбија и доноси одлуку о обустави предметног 
поступка јавне набавке мале вредности.

На основу напред наведеног, прихваћен је предлог Комисије за јавну набавку 
радова, те је донета одлука као у диспозитиву.

Поступак јавне набавке предметне набавке, биће спроведен по објављивању 
обавештења о обустави поступка јавне набавке на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту 
права у поступцима јавних набавки, а предати Наручиоцу, у року од 5 дана од дана објављивања 
одлуке на порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца.

Директор школе

Доставити:
- понуђачима
- архива Школе.
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