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Бр/No:13721-410
Датум/Date: 27.11.2017
На основу члана 109. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015
и 68/2015), доносим следећу:
ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке мале вредности за набавку Горива за службене
аутомобиле заведену под бројем 6/2017 -1.1.7.
У складу са чланом 109. став 5. Закона о јавним набавкама, наручилац одлучује да неће
надокнађивати трошкове припремања понуде, обзиром да се предметни поступак обуставља пре рока за
подношење понуда.
О б р а з л о ж е њ е:
На основу Одлуке директора Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ бр.13410-410 од
20.11.2017. године, покренут је поступак јавне набавке мале вредности за набавку Горива за службене
аутомобиле заведену под бројем 6/2017 -1.1.7. према називу и ознаци из општег речника набавки
09132100 безоловни бензин и 09134220 дизел гориво, ради закључења уговора о јавној набавци, а у
складу са Планом набавки Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ којим је предметна јавна
набавка предвиђена под редним бројем 6/2017., а чија је позиција у финансијском плану на конту 1.1.7.
Позив за прикупљање писмених понуда и конкурсна документација, за набавку предметних
добара, објављени су 23.11..2017. године, на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Дана 27.11.2017. године, наручилац доноси Одлуку о обустави поступка предметне јавне набавке
услед престанка потребе наручиоца за предметном набавком због чега се иста неће понављати у току
исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
На основу наведеног донета је одлука као у диспозитиву.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права,
чију копију истовремено доставља Републичкој комисији
у року од 5 дана од дана објављивања
исте на Порталу јавних набавки.
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