ВОЈНА ПОШТА 2084
Број 3161-11
27.април 2018. године
БЕОГРАД
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) и
извештаја о спроведеном поступку јавне набавке мале вредности бр. 3161-9 од 27.04.2018.
године, доносим
ОДЛУКУ:
1. Обуставити поступак реализације јавне набавке број 1.1.13-235-67/2018.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ:
 Војска Србије, ВОЈНА ПОШТА 2084 Београд, адреса: улица Ослобођења број 30,
11000 Београд на основу одлуке о покретању поступка број 3161-2 од 16.04.2018
године покренула је поступак јавне набавке мале вредности број 1.1.13-235-67/2018.
 Предмет јавне набавке мале вредности су добра – Репроматеријал за рад обућарске и
кројачке радионице (ОРН 19000000 – Материјали од коже и текстила).
 Јавна набавка предвиђена је Планом набавки за 2018. годину на позицији 1.1.13 на
терет одобрених новчаних средстава ВП 2084 Београд (шифра финансијског плана –
235), конто 4252, на терет 01-буџет.
 Процењена вредност набавке добара је око 150.000,00 динара без ПДВ-а, односно
180.000,00 динара са ПДВ-ом.
 Позив за достављање понуда број 3161-5 од 16.04.2018. године је дана 16.04.2018
године постављен на портал јавних набавки и на интернет страници МО.
 Комисија за набавку извршила је у просторији број 3 објекта 15 касарне Кнежевац,
дана 25.04.2018. године у времену од 11.15 до 11.20 часова отварање приспелих понуда
по позиву за достављање понуда ВП 2084 Београд, број 3161-5 од 16.04.2018. године и
сачинила записник о отварању понуда број 3161-9 од 25.04.2018. године.
 Понуду у траженом року, до 11.00 часова дана 25.04.2018. године, доставио је 1 (један)
понуђач и то:
 Предузеће HISAR SC d.o.o. Париске комуне бр. 21, Нови Београд, број понуде је
23/18 (заведена под бројем 3161-8 од 25.04.2018. године у 10.12 часова).
Вредност понуде је 1.020.955,20 динара са ПДВ. Рок испоруке је 10 (десет) дана
рачунајући од дана достављања наруџбенице.
Других понуда није било.
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 Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Подносилац понуде
Hisar SC d.o.o

Број под којим је
понуда заведена
Бр. 3161-8

Разлози за одбијање
понуде
понуђена цена је већа од
процењене вредности

Понуда понуђача Hisar SC d.o.o је оцењена као неприхватљива из разлога што понуђена
вредност добара од стране наведеног понуђача прелази процењену вредност јавне набавке
бр. 1.1.13-235-67/2018. Понуђач је на укупно тражена добра понудио вредност у износу од
850.796,00 динара без ПДВ-а односно 1.020. 955,20 динара са ПДВ-ом.
 Имајући у виду напред наведено, доносим одлуку као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке није допуштена жалба, може
се поднети захтев за заштиту права понуђача у складу са чланом 149. ЗЈН (СГ РС бр.
124/2012, 14/2015, 68/2015).
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