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О б ј а в љ у ј е 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

На основу спроведене јавне набавке услуга - Набавка услуге одржавања пумпи, 
број: ЈН II-6/14, шифра 50324200-услуге превентивног одржавања,  дана 
13.10.2014. године, Наручилац је донео Одлуку о обустави поступка јавне 
набавке мале вредности „Набавка услуге одржавања пумпи“, број 1100-2/2014.  
 
Управљање и одржавање водоснадбевања на територији општине Бечеј 
реализује се и кроз редовно и ванредно одржавање пумпи. Процењена вредност 
набавке је 500.000,00 динара. До истека рока за подношење понуда, примљенe 
су 2 понуде и то понуда:  
1."Елевод-ремонт" доо, Сремска Каменица, и 
2."Хидро НС" доо, Нови Сад.  
 
Образложење: Комисија је након увида у понуђене цене, на основу члана 92. 
Закона о јавним набавкама, дана 02.10.2014. године, доставила понуђачу ХИДРО 
НС д.о.о. Нови Сад Захтев за детаљно образложење понуде, што је понуђач у 
остављеном року, дана 09.10.2014. године и учинио. 
Комисија за ЈН је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о 
истом, дана 13.10.2014. године, под бројем 1100-1/2014. Критеријум за 
оцењивање понуда, према конкурсној документацији број ЈН II-6/14 је „најнижа 
понуђена цена“. 
Комисија је у фази поступка „Стручна оцена понуда“ оценила да су све поднете 
понуде благовремене, исправне и одговарајуће. Комисија за ЈН је након стручне 
оцене понуда констатовала да је на основу задатог критеријума - најнижа 
понуђена цена, у складу са чланом 85. ЗЈН најповољнија понуда понуђача 
"Хидро НС" д.о.о. Нови Сад. Понуда наведеног понуђача је у свему одговарајућа 
и прихватљива.  
Међутим, у међувремену, од дана доставе детаљног образложења понуде 
понуђача ХИДРО НС д.о.о. Нови Сад, до дана стручне оцене понуда, у Сектору 
за производно-техничке послове наручиоца је утврђено да су све пумпе 
ремонтоване, чиме је престала потреба наручиоца за предметном јавном 
набавком. Како је овим из објективних и доказивих разлога престала потреба 



Наручиоца за предметном јавном набавком, одговорно лице Наручиоца је донео 
одлуку о обустави поступка.  
Предметна јавна набавка мале вредности се неће понављати у току исте 
буџетске године, односно у наредних шест месеци.  
 
 

 

 

 


