Наручилац

Град Шабац
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА

Адреса

Господар Јевремова бр. 6

Место

Шабац

Број одлуке

404-6-11-8/17-03

Датум

01.03.2017.

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 68/15),
начелник градске управе града Шапца доноси:

ОДЛУКУ
о обустави поступка јавне набавке
ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке мале вредности за јавну набавку
услуга одржавања профила града Шапца на друштвеним мрежама и израда и
спровођење комуникационе стратегије развоја бренда града Шапца (Назив и ознака
из општег речника набавке: 72400000 - Услуге интернета), редни број ЈНМВ је
11/17.
Образложење
Наручилац је дана 06.02.2017. године донео одлуку о покретању јавне
набавке мале вредности, број 404-6-11/17-03, за јавну набавку услуга одржавања
профила града Шапца на друштвеним мрежама и израда и спровођење
комуникационе стратегије развоја бренда града Шапца, редни број ЈНМВ је 11/17.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за прикупљање
понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на интернет
страници града Шапца, дана 14.02.2017. године,.
Предметни поступак је обустављен у фази: после истека рока за подношење
понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора.
Поступак се обуставља из објективних и доказивих разлога, који се нису
могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за

предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године,
(односно у наредних шест месеци).
Како код понуђача не постоје трошкови израде узорка или модела нити
трошкови прибављања средства обезбеђења наручилац неће понуђачима
надокнадити трошкове припремања понуда.
Ова одлука се у року од три дана од дана њеног доношења објављује на
Порталу јавних набавки као и на интернет страници наручиоца.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може преко
наручиоца поднети захтев за заштиту права
Републичкој комисији за заштиту права
у поступцима јавних набавки
у року од 5 дана од дана објаве одлуке
на Порталу јавних набавки.

Одговорно лице:
НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ
УПРАВЕ
Јован Недељковић

