РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКА ОПШТИНА
НИШКА БАЊА
Синђелићева бр.3
Број: 2/2019-02
Датум: 04.01.2019. године
На основу члана 109. Закона o јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и извештаја комисије о стручној оцени понуда број 15/9-2018-04/1 од 04.01.2019. године
Председник Градске општине Нишка Бања доноси
ОДЛУКУ
о обустави поступка
Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности бр. 1-5/2018-04/1,
чији је предмет, добра-материјал за саобраћај; и то за партију 2 (два) гориво за
моторна возила, са местом испоруке ЈКП „Медиана“ Ниш, ул. Мраморска бр.10,
Ниш, интерна бензинска станица, складиште горива, процењене вредности
100.000,00 динара без урачунатог ПДВ,120.000,00 динара са урачунатим ПДВ.
-назив и ознака из општег речника набавки: 09100000.
Образложење
Одлуком број 1-5/1-2017-04/1 од 26.12.2018. године покренут је поступак јавне
набавке мале вредности, добра, материјал за саобраћај.
Редни број набавке у Плану набавки: 1.1.2.
Укупна процењена вредност је 1.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ,
1.200.000,00 са урачунатим ПДВ.
Предмет набавке обликован у 2 (две) партије:
Партија 1: гориво за моторна возила, за годишње оквирне потребе Градске
општине Нишка Бања: динара 900.000,00 без урачунатог ПДВ, 1.080.000,00 динара
са урачунатим ПДВ,
Партија 2: гориво за моторна возила, са местом испоруке ЈКП „Медиана“ Ниш,
ул. Мраморска бр.10, Ниш, интерна бензинска станица, складиште горива:
100.000,00 динара без урачунатог ПДВ,120.000,00 динара са урачунатим ПДВ.
Дана 26.12.2018. године, комисија је на Порталу Управе за јавне набавке и
својој интернет страници објавила позив за подношење понуда и конкурсну
документацију.
За партију 2 (два) није примљена ни једна понуда.
Како за партију 2 (два) није примљена ни једна понуда, то комисија предлаже
доношење одлуке о обустави поступка јавне набавке за партију 2 (два).

Сходно члану 109. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац утврђује да нису испуњени услови за
доделу уговора и доноси одлуку о обустави поступка јавне
набавке мале
вредности бр. 1-5/2018-04/1, и то за партију 2 (два).
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против одлуке дозвољено је подношење захтева
за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања.
ГРАДСКА ОПШТИНА НИШКА БАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Јовановић, ср

