Универзитет у Београду
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
Београд-Земун, Немањина бр.6
Број захтева: 32/02-15/17
Датум: 27.02.2017. год.

Јавна набавка број:НМВ-02/17

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и
68/2015), Декан д о н о с и:

О Д Л У К У
о обустави поступка јавне набавке мале вредности
1. ОБУСТАВЉА се поступак за jaвну набавку мале вредности број: НМВ-02/2017
потрошни лабораторијски материјал и прибор, обликована у 2 партијe, Партија 1, из
разлога што су поднете понуде одбејене као неприхватљиве.
Образложење
Наручилац је дана 06.02.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности бр.32/02-1/17, за набавку добара - потрошни лабораторијски материјал и прибор,
обликована у 2 партијe.
Комисија је дана 08.02.2017. године објавила позив и конкурсну документацију на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници: http://www.agrif.bg.ac.rs/.
Предметни поступак је обустављен у фази после истека рока за подношење понуда, а пре
доношења одлуке о додели уговора.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда,број
32/02-13/17 од 24.02.2017. године, Комисија је приступила стручној оцени понуда, датој у
Извештају о стручној оцени понуда број 32/02-14/17 од 24.02.2017. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
Предмет јавне набавке, набавка добара - потрошни лабораторијски материјал и
прибор, по партијама, Партија 1.
У плану јавних набавки на позицији 1.1.4. и 1.1.6.
Укупна процењена вредност јавне набавке је 3.000.000,00 динара, а за партију:
П1 – 1.000.000,00 динара
Јавно отварање понуда обављено је дана 24.02.2017. године у 11,00 часова, у просторијама
Наручиоца, Пољопривредни факултет у Београду – Земун, ул. Немањина бр. 6.
Примљене су понуде:

1

Ред.бр.

Понуђач

1.

„Superlab“ d.o.o., Милутина Миланковића 25, Нови Београд

2.

„Many Agrovet“ d.o.o., Рузвелтова 45, Београд

3.

„G-2“d.o.o., Цара Душана 268и, Београд-Земун

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда:
Ред.
бр.

1.

2.

3.

Бр.
понуде
32/025/П1

32/021/П1

32/023/П1

Понуђач

Разлози за одбијање

„G-2“d.o.o.
Цара Душана 268и
Београд-Земун

Понуђач је доставио понуду
за Партију 1. која прелази
износ процењене вредности
јавне набавке
Понуђач је доставио понуду
за Партију 1. која прелази
износ процењене вредности
јавне набавке
Понуђач је доставио понуду
за Партију 1. која прелази
износ процењене вредности
јавне набавке

„Superlab“ d.o.o.
Милутина Миланковића
25
Нови Београд
„Many Agrovet“ d.o.o.
Рузвелтова 45
Београд

Понуђена цена
П1:
1.352.385,21
П1:
1.395.818,00
П1:
1.539.865,00

Начин примене критеријума: најнижа понуђена цена.
С обзиром да су све понуде одбијене као неприхватљиве, Комисија не може да примени
критеријум за доделу уговора и на тај начин изврши одабир најповољније понуде.
Имајући у виду горе наведено Комисија за јавну набавку предлаже одговорном лицу наручиоца
да обустави поступак за предметну набавку.
Поновни поступак доделе уговора за наведену јавну набавку биће реализован у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама.
Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије, те је на основу законског
овлашћења донело Одлуку о обустави.
ПОУКА O ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може
наручиоцу поднети захтев за заштиту
права у року од 5 дана од дана објаве
исте на Порталу јавних набавки.
Декан
Проф.др Милица Петровић
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