Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Наручилац: ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр.8.
Број ЈНМВ: IV 04-404-2/13-2020
Датум: 11.05.2020. год.
На основу члана 109. став 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), Председник Општине Нови Бечеј д о н о с и
ОДЛУКУ
о обустави поступка јавне набавке
1. ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК за јавну набавку-Набавка услуге стручни надзор над

радовима изградње фискултурне сале са пратећим садржајем у Бочару за коју наручилац
спроводи поступак јавне набавке мале вредности по Одлуци о покретању поступка јавне
набавке број ЈНМВ IV 04-404-2/13-2020 од 27.04.2020. године.
Образложење

Наручилац је дана 27.04.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности, бр. IV 04-404-2/13-2020, за набавку услуге стручног надзора над радовима изградње
фискултурне сале са пратећим садржајем у Бочару.
Наручилац је дана 30.04.2020. године Позив и Конкурсну документацију поставио Порталу јавних
набавки, на сајту општине www.novibecej.rs, за наручиоца: Општина Нови Бечеј.
Рок за подношење понуда је 08.05.2020. године до 11,00 часова
Наручилац је примио 4 балаговремене понуде:
број под којим је
понуда заведена:
IV 04-404-2/13-2020-1
IV 04-404-2/13-2020-2
IV 04-404-2/13-2020-3
IV 04-404-2/13-2020-4

назив или шифра понуђача:
„Линс Пројекат“ доо, Косовска 41а, Нови Сад
„Простор 2000 плус“ доо, Зрењанин
Група понуђача: „Инип инг“ доо, Модене 5, Нови
Сад и „Енсол“ доо, Мекензијева 23, Београд
„Конинг“ доо, Данила Киша 7, Нови Сад

Датум
пријема:
07.05.2020.
07.05.2020.
08.05.2020
08.05.2020.

Наручилац је закључио уговор о преносу средстава по јавном конкурсу за финансирању и
суфинансирању пројеката у области спорта- радова на изградњи фискултурне сале са пратећим
садржајем у Бочару са Управом за капитална улагања као финансијером радова.
Наручилац није успео да закључи уговор са извођачем радова у планираном року радова, јер је
отворени поступак јавне набавке радова на изградњи фискултурне сале са пратећим садржајем у
Бочару два пута покренут и обустављен јер није примљена ниједна понуда, те је протекао
уговорени рок за реализацију предметног пројекта.

Управа за капитална улагања, као финансијер пројекта на захтев Наручиоца је продужила рок за
реализацију предметног пројекта до 01.09.2020. године, путем Анекса 1 Уговора.
Наручилац је поново спроведен отворени поступак јавне набавке радова и обуставио га и након
тога у преговарачком поступку са понуђачем закључио уговора о извођењу радова дана 11.05.2020.
године
Због престанка ванредног стања на територији Републике Србије и враћање установа у редован
рад, пуним људским капацитетима, почела је са радом ЈП урбанизам и путеви општине Нови Бечеј,
којој ће Наручилац поверити посао вршења стручног надзора над радовима изградња фискултурне
сале са пратећим садржајем у Бочару.
Наручиоцу је, приликом отварања понуда набавке за вршење стручног надзора, од стране
присутних представника понуђача, већ најављена жалба на поступак (улагање захтева за заштиту
права), без обзира на избор понуђача.
Како Наручилац себи више не може да приушти одлагање почетка радова и увођења извођача у
посао, јер ће у супротном морати добијени новац да врати финансијеру, Наручилац је одлучио да
тај посао повери ЈП урбаниза и путеви општине Нови Бечеј која је почела са радом након укидања
ванредног стања, изазваног пандемијом КОВИД -19.
Наручилац ће обуставити предметни поступак јавне набавке мале вредности.
Предметни поступак неће бити поново покренут од стране Наручиоца.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за
заштиту права у року од 5 дана од дана пријема Одлуке, уз уплату 60.000,00 динара, сврха уплате:
ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права,
прималац: Буџет Републике Србије, шифра плаћања: 253 или 153, рачун 840-30678845-06 са
позивом на број одобрења: Број или ознака јавне набавке.
Сагласно одредбама члана 156. став 4. ЗЈН, ако поднети захтев за заштиту права није основан,
подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу, на његов писмени захтев, надокнадити
трошкове настале по основу захтева за заштиту права.
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на сајту Наручиоца у року од три дана од дана
доношења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ:
_____________________
Саша Максимовић

