ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА БЕОГРАД
Светогорска 48
11000 Београд
Датум: 08.11.2016. године
На основу одредбе члана 55. став 1. тачка 10) и члана 109. став 4. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон)
и Одлуке о обустави поступка бр. 119/4-12-2016 од 28.10.2016. године, Правно - пословна
школа Београд из Београда
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка
1. Назив наручиоца: Правно - пословна школа Београд.
2. Адреса: Светогорска 48, 11000 Београд.
3. Интернет страна наручиоца: www.pps.rs
4. Врста наручиоца: Просвета.
5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.
6. Врста предмета јавне набавке: Набавка добара – Канцеларијски и школски намештај,
за потребе Правно - пословна школа Београд из Београда.
7. Ознака и назив из Општег речника набавки:
 39160000 – школски намештај,
 39130000 – канцеларијски намештај
8. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 728.898,00 динара.
9. Разлог за обуставу поступка:
Наручилац је дана 21.09.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности добара – Канцеларијски и школски намештај, деловодни бр. 119/4-22016 од 21.09.2016. године, ЈН бр. 1.1.2/16.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио конкурсну документацију и позив за
подношење понуда на Порталу јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs), дана 13.10.2016.
године.
Предметни поступак је обустављен након извршене стручне оцене понуда.
У предметном поступку примљене су четири понуде следећих понуђача:
1. Понуђач „ITRO – COOP“ DOO, Милосава Вујовића 8, Ариље, поднео је понуду број
611-2016 од 19.10.2016. године.

2. Понуђач „INTERGLOBUS“ DOO, Чедомира Васовића бр. 37, Чачак, поднео је
понуду број 217/2016 од 19.10.2016. године.
3. Понуђач „ГАЈ- ИНЖЕЊЕРИНГ И ОПРЕМАЊЕ“ доо, Цара Душана бр. 266, Земун,
поднео је понуду број 301 од 21.10.2016. године.
4. Понуђач Kompanija „Ktitor“ doo, Добановачки пут 58, Земун, поднео је понуду број
1089 од 20.10.2016. године.

Поступак јавне набавке мале вредности добара – Канцеларијски и школски намештај,
за потребе Правно - пословна школа Београд из Београда, ЈН бр. 1.1.2/16 се обуставља из
разлога што су све примљене понуде неприхватљиве.
11. Када ће поступак бити поново спроведен: Поступак јавне набавке за предметна добра
ће поново бити покренут у месецу новембру 2016. године.

