Република Србија

Универзитет у Нишу
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Број: 01- 246/2
____________. године
На основу тачке 6) Одлуке о покретању поступка набавке бр. 01-86 од 15.01.2020.
године, Извештаја о спровођењу поступка набавке бр. 01-246/1 oд 28.01.2020. године и
члана 38. Статута („Билтен Правног факултета у Нишу“ број 270/2019), а у складу са чланом
49. Правилника о набавкама Правног факултета Универзитета у Нишу („Билтен Правног
факултета у Нишу“ број 271/2020), декан Правног факултета доноси:
ОДЛУКУ
о обустави поступка набавке без примене Закона о јавним набавкама - Н 01/2020
ОБУСТАВЉА се поступак набавке услуге израде идејног пројекта за лифт
обзиром да нису испуњени услови за доделу уговора.

с

Предметни поступак је обустављен у фази:
пре истека рока за подношење понуда
после истека рока за подношење понуда,
а пре доношења Одлуке о додели уговора
после доношења Одлуке о додели уговора

√

Разлог за обуставу поступка за наведене партије:
у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда

√

у року за подношење понуда поднете су све неприхватљиве
понуде
објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети у
време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба
наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати
у току исте буџетске године.
Образложење
Наручилац је дана 15.01.2020. године донео одлуку о покретању поступка, за
набавку услуге израде идејног пројекта за лифт (Одлука заведена под бројем 01-86).
За наведену набавку наручилац је дана 15.01.2020. године објавио јавни позив на
интернет страницама Правног и Економског факултета, како би сва заинтересована лица могла да
поднесу своје понуде.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца није приспела ни једна
понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за набавку приступила је стручној
оцени понуда и сачинила Извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија за набавке је констатовала следеће:
1. Предмет набавке je набавка израде идејног пројекта за лифт.
2. Предметни поступак набавке се спроводи без примене Закона о јавним
набавкама, у складу са чланом 39. став 2. и 3. Закона, с обзиром да је укупна процењена
вредност набавке нижа од 500.000,00 динара.
3. Процењена вредност набавке без ПДВ-а: 250.000,00 динара.
4. У предметном поступку набавке, Наручилац је објавио јавни позив на интернет
страницама Правног и Економског факултета, како би сва заинтересована лица могла да
поднесу своје понуде.
5. У остављеном року нису приспеле понуде понуђача.
6. С обзиром да није приспела ниједна понуда понуђача, комисија за набавку
констатујe да нису испуњени услови за одабир понуђача, прописани тачком 6) Одлуке о
покретању поступка предметне набавке, с обзиром да није прибављена најмање једна
прихватљива понуда и предлаже декану Факултета да донесе Одлуку о обустави поступка.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну набавку
набаваку те је, на основу законског овлашћења, донело Одлуку о обустави постука.

Доставити:
- Објавити на сајту Правног и Економског факултета
у року од 2 дана

Израдио

ДЕКАН

Стефан Станковић

Проф. др Горан Обрадовић

Контролисао
Игор Ђорић

