ОСНОВНА ШКОЛА ,,МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ“
Ул.4.децембар бр.35.
32240 Лучани
Бр: 60/1-1.
Датум: 13.02.2018.г.
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/12,14/15,68/15), а
на предлог Комисије за јавну набавку:
„УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА
И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА,
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.годину“
Редни број 1/2018
Комисија образована Решењем наручиоца од 2.2.2018.године , директора Основне школе
„Милан Благојевић“ Лучани доноси
ОДЛУКУ
о обустави поступка јавне набавке за партију број 8.
ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке услуга под називом „Услуга извођења екскурзије
за ученике од 1. до 8. разреда и наставе у природи за ученике од 1. до 4. разреда, за
школску 2017/2018. годину“ –ПАРТИЈА 8.
Редни број 1/2018
Ознака из општег речника набавке:63516000-Услуге организације путовања
55110000-Услуге хотелског смештаја
ЗАКЉУЧАК:
Да се поступак за партију број 8. обуставља због начињене материјалне грешке од стране
Наручиоца у конкурсној документацији број 45/4. од 2.2.2018.године. Годишњим планом рада за
школску 2017/2018.годину, а који је усвојен на седници Школског одбора од 14.9.2017.године
одређено је да екскурзија за 8. разред буде дводневна екскурзија. Како је у конкусној документацији
дошло до грешке, јер је написана тродневна екскурзија, неопходно је да се поступак за партију број
8.обустави. Након коначности одлуке о обустави поступка, набавка ће се поново расписати за
поменуту партију са спецификацијом која ће бити усклађена са садржајем поменуте екскурзије из
Годишњег плана рада за школску 2017/2018.годину.
ОДЛУКА О ТРОШКОВИМА: С обзиром да, до рока предвиђеног за достављање понуда на адресду
Наручиоца није поднет захтев о трошковима поступка о којима би у конкретном случају могао
одлучити, то наручиоц нема за исплатити ни једном од Понуђача , трошкове припреме понуда.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права наручиоцу у року од 5 дана од дана
објављивања исте на Порталу јавних набавки, уз истовремено доствљање копије захтева Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара
(840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне
јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.).
Одговорно лице
Директор школе
____________________
Радојка Ђорђевић

