ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ
Нови Сад, Школска бр. 1
Број: 01-7-8/5-2017
Датум: 23.11.2017. године

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама, доносим
ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
РЕДНИ БРОЈ ЈНМВ У 01-7-8/2017
Организовање саветовања
1. ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности добара редни број ЈНМВ Д
01-7-8/2017- Организовање саветовања јер није пристигла ниједна понуда.
2. НЕ НАДОКНАЂУЈУ СЕ ТРОШКОВИ припремања понуда понуђача.
Образложење
Поступак јавне набавке је обустављен у фази након подношења понуда, за јавну набавку
Организовање саветовања бр.01-7-8/2017 из разлога што на адресу наручиоца није
пристигла ниједна понуда.
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка услуга Организовање саветовања.
Назив и ознака из општег речника набавки 79951000 - Услуге организовања семинара
Процењена вредност јавне набавке је 1.600.000,00 динара без обрачунатог ПДВ.
2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
Предметна јавна набавка се у Плану набавку за 2017. годину налази на позицији 1.2.3.
Јавне набавке услуга. Предмет јавне набавке је набавка Организовање саветовања. Износ
планираних средстава за предметну набавку набавку је 1.600.000,00 динара без пдв-а.
Средства су обезбеђена из сопствених прихода наручиоца, број конта 4221311. Врста
поступка: поступак јавне набавке мале вредности. Оквирни датум покретања поступка:
новембар 2017. године. Оквирни датум закључења уговора: новембар 2017. године.
Оквирни датум извршења уговора: јануар 2018. године. Разлози и оправданост набавке: За
потребе организовања конференције на копаонику.
3. У поступку јавне набавке није учествово нико од понуђача.

4. Поступак ће бити поново спроведен у 2017 години.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
пријема исте. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступку јавних
набавки, а предаје Наручиоцу.
Директор Школе:
Др Бранко Савић

