Град Лозница

Република Србија

ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Број јавне набавке 29/2015
Комсија за јавну набавку
Деловодни број:404-33-1275/2015- III-1
Датум:22.07.2015.год.
Комисија за спровођење поступка јавне набавке бр:29/2015. одлучујући о поднетом
захтеву за заштуту права подносиоца захтева Тендери д.о.о. Крагујевац ул. Николе Пашића,
по попуномоћјуПредузеће за путеве ''Ваљево'' д.о.о. из Ваљева, поднетог у отвореном
поступку јавне наавке радова – '' Реконструкција улице Бакал Милосава'' у Лозници , за коју је
објављен позив за подношење понуда на порталу јавнних набавки дана 01.07.2015. године,
наручилац: Град Лозница – Градска управа, Комисија именована Решењем Начелника градске
управе је на основу наделжности из члана 54. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник
РС'' број 124/12), на седници одржаној дана 22.07.2015. донела је:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за заштиту права подносиоца захтева Тендери д.о.о.
Крагујевац ул. Николе Пашића, по попуномоћју Предузеће за путеве ''Ваљево'' д.о.о. из
Ваљева поднет у отвореном поступку јавне набавке радова - '' Реконструкцији улице Бакал
Милосава'', за коју је објављен позив за подношење на порталу јавнних набавки дана
01.07.2015. године, Наручиоца: Град Лозница – Градска управа, као непотпун.
Образложење
У предметном отвореном поступку јавне набавке радова – Реконструкција улице Бакал
Милосава у Лозници , за коју је објављен позив за подношење понуда 01.07.2015. године на
Порталу јавних набавки , наручиоца: Град Лозница – Градска управа ( удаљем тексту
Наручилац) , понуђача: Тендери д.о.о. Крагујевац ул. Николе Пашића, по попуномоћју
Предузеће за путеве ''Ваљево'' д.о.о. из Ваљева( у даљем тексту: Подносилац захтева) поднео
је дана 16.07.2015. године захтев за заштуту права понуђача заведен под редним бројем:
14587/2015. Од 16.07.2015. године. Предметни захтев је поднет пре рока за отварање понуда
.У поднетом захтеву за зашту права понуђача подносилац захтева упућује на поведе члана:
10., 12. став 12. , 76. став 6. и члана 115. став 1. Разматрајући садржину захтева за зашту
права понуђача по основу члана 151. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник
РС'' број 124/12).
Комисија је утврдила следеће:
- да је сходно члану 151. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС''
број 124/12) прописана садржина захтева за заштуту права понуђача по којм Захтев за
заштуту права понуђача садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
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4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;
7) потпис подносиоца.
- да је истим чланом прописано да уколико поднети захтев за заштиту права не садржи
све податке из става 1. овог члана, наручилац ће без одлагања, позвати подносиоца захтева да у
року од два дана допуни захтев. С тим у вези, а у току испитвања садржине захтева утврђено је
да поднети захтев не садржи потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона. Како је
наручилац у обавези да позове понуђача да уреди свој захтев и достави потврду о уплати таксе
обавештавамо вас да је Републичка комисија , ради разјашњења начина уплате таксе за поднети
захтев за заштиту права као и правилног попуњавања налога за пренос и налога за уплату таксе,
поставила нови банер на својој интернет страници и објавила ново упутство о уплати таксе за
захтев за заштиту права из Републике Србије и из иностранства. Наведено има за циљ да праксу
овог државног органа на ефикасан начин учини доступном што већем броју корисника, а
имајући у виду отварање новог (евиденционог) рачуна за уплату таксе за подношење захтева за
заштиту права број 840-30678845-06.
У оквиру банера „Примери попуњених налога за пренос и уплатница“, приказан је начин
и садржина правилно попуњених налога, док је у оквиру банера „Упутство о уплати таксе“
на детаљан начин описано који ће докази о уплати таксе бити прихваћени и која је
њихова обавезна садржина.
Комисија је дана. 17.07.2015. упутила позив подносиоцу захтева да допуни захтев за
заштиту права који је од стране подносица захтева примљен 17.07.2015. године у 14:25.
Како у оставњеном року од два дана од дана пријема није извршена допуна захтева
Комисија је поступила у складу са чланом 151. став 3. и предметни захтев одбацила како
непотпун , па је одлучено као у ставу I диспозитивa овог закључка.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против закључка Наручиоца – Комсије , пдоносилац
Захтева може поднети жалбу Републичкој комисији у року
од три дана сходно члану 151. став 4. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник РС'' број 124/12),док копију жалбе
истовремено доставља наручиоцу.
Председник комисије – Службеник за јавне набавке
______________________________________________
Слађана Томићевић
Доставити( по ЗУП-у);
- Наручиоцу: Град Лозница – Градској управи
- Подносиоцу захтева: Тендери д.о.о. Крагујевац, ПЗП ''Ваљево''
- Архиви
- Републичкој комисији за заштиту права
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