
Јавно комунално предузеће  “Комуналне услуге” Алексинац

Књаза Милоша 29, 18220 Алексинац

Телефони; 

Централа;       (018) /  804-510
Факс                 (018) /  804-034

e-mail :jkpkomusl2007@mts.rs 
Web strana  www.jkpkomusl.rs

Матични подаци;

Регистарски број :    6102632056
Матиични број :            20274328
ПИБ :                            104937224
Шифра делатности :            3811       

       Текући рачуни: 

ОТП банка                    325-9500800011212-7 2
Комерцијална банка    205-117819-02            
Интеза банка              160-274400-18                            
Креди агрикол банка   330-49000382-18            
Уни кредит банка       170-30012866000-07  
Халк банка                  155-30496-90          

Број:     1515/8

Датум   22.08.2017.год.

На  основу  члана  109.  Закона  о  јавним  набавкама  (''Службени  гласник  РС'',  број  68/2015)  директор  ЈКП
“Комуналне услуге”Алексинац,  доноси: 

О Д Л У К У
о обустави поступка

Јавно комунално предузеће “Комуналне услуге”Алексинац, Књаза Милоша 29, 18220 Алексинац,  као наручилац у
поступку јавне набавке добра – набавка половног утоваривача са предњом лопатом без задње кашике бр.8/2017,
није примило ни једну понуду .

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац  је  дана  09.08.2017.године  донео  одлуку  о  покретању поступка  јавне  набавке  мале  вредности  бр.
8/2017, за јавну набавку добра, половни утоваривач са предњом лопатом без задње кашике.

За наведену јавну набавку наручилац је дана  11.08.2017 године, објавио јавни позив  број 1515/5 за подношење
понуда на Порталу јавних набавки.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца  није поднета ниједна понуда.

1.   Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности добра – половни утоваривач са предњом
лопатом без задње кашике – 43252000 – утоваривачи са предњом лопатом без задње кашике.

2.  Процењена вредност јавне набавке :          2.500.000,00  рсд без ПДВа

Износ ПДВа ;                                           500.000,00  рсд

Процењена вредност јавне набавке :  3.000.000,00  рсд са ПДВом

3.  Јавна набавка није обликована по партијама.

4.  Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке:  утоваривач са предњом лопатом без задње кашике

5.Подаци  о  апропријацији  у  буџету,  односно  финансијском  плану:  Средства  за  финансирање  јавне  набавке
предвиђена су у финансијском плану  и  плану јавних набавки  за 2017.год., страна  1, редни број 1.1.11, а јавна
набавка финансира се из сопствених средстава.

У Плану јавних набавки, набавка је предвиђена под бројем  1.1.8,  ОРН 43252000 –  утоваривачи са предњом
лопатом  без  задње  кашике. За  спровођење  поступка  набавке  планиран  је  поступак  јавне  набавке  мале
вредности  са  оквирним  датумом  покретања  поступка  јун 2017,  а  за  оквирни  датум  извршења  уговора
предвиђен је  јун 2017. Поступак је спроведен у целини, а утврђивање процењене вредности утврђено је на
основу испитивања понуђених цена на домаћем тржишту. 

mailto:jkpkomusl@mts.rs


6. Основни подаци о понуђачима и понудама:  

 а) У предметном поступку јавне набавке, до дана и сата одређеног за подношење понуда, није поднета ниједна
понуда. 

ц) Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене ако је иста разлог одбијања понуде:

Није понуђена неуобичајено ниска цена

д) Евентуална одступања од плана јавних набавки;

Нема одступања од плана јавних набавки

  е) Јавна набавка се спроводи са другим наручиоцем;

Јавна набавка се не спроводи са другим наручиоцем

6. Наручилац Јавно комунално предузеће “Комуналне услуге”Алексинац, Књаза Милоша 29, 18220 Алексинац на
основу изостанка понуда за јавну набавку одлучило је да сходно члану 107. став 1. и члану 109. Закона о јавним
набавкама обустави поступак јавне набавке број 8/2017.

7. Како је у поступку јавне набавке број 8/2017 није поднета ниједна понуда,  наручилац ће поновити поступак
јавне набавке и објавити позив и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против  ове  одлуке  може  се  поднети
захтев  за  заштиту  права  у  року  од  5
дана  од  дана  објављивања  одлуке  на
Порталу јавних набавки.

                 Овлашћено лице  наручиоца  

      Директор Марковић Будимир дипл.инг.грађ

Доставити:

 на Портал јавних набавки

 комисији

 служби за јавне набавке

 правној служби


