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ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
На основу члана 55. став 1. тачка 10) и члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) установа Студентски центар у Крагујевцу, ул.
Радоја Домановића бр.1, 34000 Крагујевац, објављује Обавештење о обустави поступка јавне
набавке у поступку јавне набавке мале вредности услуга бр. 02/18 и предмету набавке обликованом
по партијама, под називом: Набавка услуга текућих поправки и одржавања кухињске, пекарске,
посластичарске, расхладне и угоститељске опреме, текућих поправки и одржавања лифтова и
опреме у вешерају за потребе Студентског центра у Крагујевцу, Партија 5 Одржавање конвекто и
термовентилационих пећи.
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац је установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића број 1, 34000
Крагујевац.
Интернет страница наручиоца је www.studentskicentar-kg.rs/nabavke.
ВРСТА НАРУЧИОЦА Просвета
ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
одредбама члана 39. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је јавна набавка услуга бр. 02/18 под називом: Набавка услуга текућих
поправки и одржавања кухињске, пекарске, посластичарске, расхладне и угоститељске опреме,
текућих поправки и одржавања лифтова и опреме у вешерају за потребе Студентског центра у
Крагујевцу.
Назив и ознака из општег речника набавки
Ознака из ОРН

Назив из општег речника набавки

50880000

Услуге поправке и одржавања опреме за хотеле и ресторане

50531200

Услуге поправке и одржавања гасних уређаја

50750000

Услуге одржавања лифтова

50730000

Услуге поправке и одржавања расхладних група
Услуге инсталирања машина за прање веша, за хемијско чишћење и за сушење
веша

51543400

У складу са чланом 3. тачка 35) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15) предмет јавне набавке обликован је по партијама, укупно 6 (шест) партија и то:
Број
парт.

Назив партије

1

Машине за прање посуђа за
професионалну употребу

2

Сервис гасних уређаја

3

Назив из општег речника
набавке
Услуге поправке и одржавања
опреме за хотеле и ресторане

Ознака из
ОРН
50880000

Услуге поправке и одржавања
гасних уређаја

50531200

Одржавање лифтова

Услуге одржавања лифтова

50750000

4

Одржавање опреме у
вешерају

Услуге инсталирања машина
за прање веша, за хемијско
чишћење и за сушење веша

51543400

5.

Одржавање конвекто и
Услуге поправке и одржавања
термовентилационих пећи опреме за хотеле и ресторане

50880000

6

Услуге одржавања расхладне Услуге поправке и одржавања
опреме
расхладних група

50730000
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ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Процењена вредност јавне набавке на годишњем нивоу, за укупно 6 (шест) партија износи:
Процењена
вредност
набавке/годишња у
динарима без ПДВ-а
1.840.000,00

Процењена
вредност
набавке/годишња у
динарима са ПДВ-ом
2.208.000,00

На основу члана 68. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15) који прописује начин одређивања процењене вредности јавне набавке по партијама,
процењена вредност по партијама износи за партију која је предмет обуставе поступка:
Број партије

Назив партије

5

Одржавање конвекто и
термовентилационих пећи

Процењена
вредност
набавке/годишња у
динарима без ПДВ-а

Процењена
вредност
набавке/годишња у
динарима са ПДВ-ом

150.000,00

180.000,00

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА И ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА: није примљена ни једна понуда
РАЗЛОГ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА:
Поступак јавне набавке услуга за предметну партију обуставља се на основу Одлуке о обустави
поступка јавне набавке број 256 од 13.04.2018., због тога што за предметну партију није
достављена ни једна понуда, те сходно томе нису успуњени услови за доделу уговора.
КАДА ЋЕ ПОСТУПАК БИТИ ПОНОВО СПРОВЕДЕН:
Наручилац ће поступак јавне набавке добара за предметну партију, спровести у складу са чланом
39. Закона о јавним набавкама, након коначности донете одлуке о обустави поступка.
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Обавештење о обустави поступка јаване набавке објављује се у року од 5 (пет) дана од дана
коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, у складу са чланом 109. став 4. Закона о
јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15), на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца www.studentskicentar-kg.rs/nabavke.

