РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
Веће Градске општине
I-03, Број: 020-3-127/17 – 27.04.2017.године
Београд, Македонска 42
Скп1
Веће Градске општине Стари град, на седници одржаној дана 27.04.2017. године, на основу члана
77. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број број 4/14 – пречишћен
текст, 25/15 и 94/16), а у вези са одредбама члана 109. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и одредби члана 40. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у
Градској општини Стари град број 020-3-98/14 од 13.03.2014. године на основу Извештаја Комисије о
стручној оцени понуда и на предлог Комисије за јавну набавку, доноси
ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОДБИЈАЈУ СЕ као неприхватљиве понуде понуђача „Grafoprodukt“ d.o.o, Нови Сад, улица
Десанке Максимовић број 52 и Д.О.О. „Комазец“ Инђија, улица Краља Петра I бб, које су достављене у
поступку јавне набавке мале вредности- услугe штампања Информатора Градске општине Стари град и
пратеће услуге инсертовања (убацивања) у Информатор летака, флајера, разних публикација као
прилога-додатака, број набавке II,404-1-У-10/17 за коју је позив за подношење понуда објављен на
порталу општине и Порталу Управе за јавне набавке дана 07.04.2017. године.
ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке из става 1 ове Одлуке, из разлога што се нису стекли
услови за доношење одлуке о додели уговора.
Задужује се Комисија за јавну набавку да Одлуку о обустави поступка објави на интернет порталу
општине и Порталу управе за јавне набавке у року од три дана од дана доношења.
Задужује се Комисија за јавну набавку да у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави
поступка објави обавештење о обустави поступка на интернет страници општине и на порталу Управе за
јавне набавке.
О спровођењу Одлуке, стараће се Служба за финансијске и заједничке послове.
Образложење
Градска општина Стари град је у складу са чланом 39. Закона, спровела је поступак јавне набавке
мале вредности услугe штампања Информатора Градске општине Стари град и пратеће услуге
инсертовања (убацивања) у Информатор, летака, флајера, разних публикација као прилога-додатака,
број набавке II,404-1-У-10/17, чија је процењена вредност до 2.500.000,00 динара, без обрачунатог
припадајућег пореза.
Позив за подношење понуда је објављен на интернет страници наручиоца и порталу Управе за
јавне набавке дана 07.04.2017. године.
До истека рока за подношење понуда наведеног у позиву за подношење понуда на адресу
наручиоца примљене су две понуде.
Поступак јавног отварања понуда је спроведен 19.04.2017. године, у присуству Комисије за јавну
набавку која је образована решењем Већа Градсе општине број 020-3-80/17 од 16.03.2017. године, и о
томе сачињен Записник број II,404-1-У-10/17 од 19.04.2017. године.
На основу Записника о отварању понуда, Комисија је констатовала да су благовремене понуде
доставили понуђачи:
1. „Grafoprodukt“ d.o.o, Нови Сад, улица Десанке Максимовић број 52 ( број понуде 01-1804/2017
од 18.04.2017. године) и
2. Д.О.О. „Комазец“ Инђија, улица Краља Петра I бб, ( број понуде 48/17 од 14.04.2017. године. )
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени
понуда и том приликом констатовала следеће:
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·
Понуда понуђача „Grafoprodukt“ d.o.o, је неприхватљива из разлога што понуђач није
доставио пробни отисак како је захтевано конкурсном документацијом,и није доставио средство
обезбеђења које је захтевано конкурсном документацијом (Конкурсном документацијом је захтевано да
се као средство финансијског обезбеђења достави банкарска гаранција за озбиљност понуде и писмо о
намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла а понуђач је доставио бланко
меницу са меничним овлашћењем за озбиљност понуде).
·
Понуда понуђача Д.О.О. „Комазец“ Инђија, неприхватљива је из разлога што је понуђена цена
у износу од 3.164.480,00 динар,а што је изнад процењене вреднсти јавне набавке.
Закон о јавним набавкама у члану 109. став 1. прописује „да Наручилац доноси одлуку о обустави
поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за
доделу уговора“.
Како су у поступку примљене само неприхватљиве понуде, Комисија предлаже Већу да донесе
Одлуку о одбијању понуда и обустави поступка.
На основу изнетог, на предлог Комисије, Веће је донело Одлуку као у диспозитиву.

Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки, уз уплату таксе у износу од 60.000,00
динара на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, позив на број подаци о броју или ознаци
јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; прималац-буџет Реублике Србије, сврха
уплате: такса за ЗЗП; Градска општина Стари град, број јавне набавке II, 404-1-У-10/17.
Доставити:
понуђачима (преко Службе)
Служби за финансијске .......
Одељењу за буџет
Комисији (преко Службе)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Марко Бастаћ
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