Наш број:
Место:

1824/6
Пожаревац

7. мај 2018. године

На основу Члана 55. Став 1. Тачка 10.) и 109. Став 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. глaсник РС''
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) (у даљем тексту: Закон), након објаве Позива за достављање
понуда и конкурсне документације а пре достављања понуда понуђача,
Објављује
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ
БЕОГРАДСКА I ФАЗА - ОКВИРНИ СПОРАЗУМ, ОРН: 45231100
Назив наручиоца: Јавно предузеће - локална самоуправа, «ТОПЛИФИКАЦИЈА»
Трг Радомира Вујовића 2, Пожаревац,12000; Tелефон: 012 542-785, Факс: 012 542-543,
Е-mail:jpt@toplifikacija.rs.
Интернет страница наручиоца:
www.toplifikacija.rs
Врста наручиоца:

Јавно предузеће - локална самоуправа

Набавка радова:

Поступак јавне набавке отворени поступак-оквирни споразум

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ
МРЕЖЕ БЕОГРАДСКА I ФАЗА - ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
Редни број јавне набавке је: 132/2018 ЈНОП ОС од 30. марта 2018. године.
Потребе редовног пословања ЈП Топлификација у раду и потреба инвестиционог одржавања и
ремонта ТС. Процењена вредност јавне набавке је 30.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Предвиђена средства и вредност Планом и програмом пословања за 2018. годину је 30.000.000,00
динара. Планом ЈН процењена вредност је 30.000.000,00 динара
Примљен број понуда: Поступак обустављен пре рока за достављање понуда. Нема приспелих
понуда.
Разлог за обуставу поступка, образложење:
На основу процењене вредности и потребама на годишњем нивоу које су одређене од стране
стручних служби, комисија у свом раду дошла у сазнање да не постоје услови за покретање
поступка из Члана 52. Став 3. Закона, односно обавезе које Наручилац преузима уговором а након
спроведеног поступка не би биле уговорене у складу са прописима, односно расположивим
финансијским средствима.
Накнадним увидом од стране комисије утврђено је да Одлука о покретању поступка не садржи све
елементе који су потребни за спровођење поступка јавне набавке садржаним у Члану 53. Закона и
да је дошло до одступања од финансијског и плана јавних набавки.
Комисија сагледавајући све претходно наведено доноси закључак једногласно и констатује да су се
стекли услови и предлаже овлашћеном лицу наручиоца доношење одлуке о обустави поступка у
складу са Чланом 109. Алинеја 1., 2. и 3.
Поступак ће поново бити спроведен: По стицању услова.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈП ''ТОПЛИФИКАЦИЈА''
Текући рачуни: 160-7537-66, 160-33793-62 Intesa, 200-2711980101828-79 ПШ, 205-12226-76 Комерцијална банка

