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к 1 • СКИХ НАУКА
АГУЈС:ВЦУ

Факултет инжењерских наука
Универзитет у Крагујевцу
Адреса : Сестре Јањић бр.
Датум:

9.12.2019.

На основу члана

14/2015

и

2о ђгод

6" 34000 Крагујевац

ЈЕ ВАЦ

год.

109.
68/2015) и

Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" , број
Записника о отварању понуда број

01-1 /4870

од

124/2012,
9.12.2019. године,

Декан Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, доноси:

ОДЛУКУ
о обустави поступка јавне набавке

ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке

13/2019 је

набавка услуга

-

услуге физичко

техничког обезбеђења, по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца дана

28.11 .2019.

године из разлога што у

предвиђеном року није пристигла ниједна понуда.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке биће објављено на Порталу јавних набавки
и интернет страници Наручиоца у року од пет дана од дана коначности Одлуке о обустави

поступка јавне набавке.

Образложење:

1.

Врста предмета јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

2.

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке бр.

13/2019

је набавка услуга

-

услуге физичко-техничког обезбеђења
Шифра из општег речника:

79710000-4 -

3.

Редни број јавне набавке:

13/2019

4.

Процењена вредност јавне набавке:

5.

Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: Процењена
вредност набавке (конто број

421323)

услуге обезбеђења

-

1.450.000,00 динара без

за

2019.

обезбеђење објекта

ПДВ-а

године је усклађена са средствима
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која су намењена за ту намену у усвојеном финансијском плану за

2019.

годину, у

складу са Одлуком Савета ФИН-а
Поступак јавне набавке

- обуставља се

13/2019 је набавка услуга - услуге физичко-техничког обезбеђења
сходно члану 109. Закона о јавним набавкама из разлога што у предвиђеном

року није пристигла ни једна понуда. Комисија за јавне набавке је предложила Наручиоцу

да донесе одлуку о обустави поступка у складу са чланом

109.

Закона о јавним набавкама.

Предметна јавна набавка биће спроведена након ступања одлуке о обустави поступка јавне
набавке на снагу.

Декан Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу , је прихватио
предлог Комисије те је на основу овлашћења из члана

109.

Закона о јавним набавкама

донео одлуку као у диспозитиву.

Декан факултета инжењерских наука

рица Миловановић

