ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Јавно предузеће «ТОПЛИФИКАЦИЈА» Пожаревац

Адреса наручиоца:

ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац,12000
Пожаревац

Интернет страница наручиоца:

www.tоplifikacija.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Рестриктивни поступак

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Добра: Набавка система предизолованих цеви за потребе изградње и одржавања
топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца и Ћириковца, ОРН 44163120 цеви за даљинско грејање, број ЈН РП 1.1.27-4/2015

Процењена вредност јавне набавке:

24.160.930,00 динара без ПДВ-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

///

Разлог за обуставу поступка:
Након доношења одлуке о покретању поступка и упућивања позива за подношење понуда
понуђачима са којима је закључен оквирни споразум евидентиран код наручиоца под
бројем 2738/8 од 18.06.2015. године, од стране стручних служби Сектора инвестиција
утврђено је да је приликом сачињавања предмера количина цеви за предметну локацију
начињена грешка и да су том приликом дефинисане количине цеви које по вредности
прелазе износ средстава који је за ову локацију планиран оквирним споразумом.
Обзиром да је набавка цеви за предметну локацију повезана са извођењем грађевинских и
машинских радова за које у овом тренутку наручилац није обезбедио довољан износ
средстава и да су у питању очигледно објективни и доказиви разлози који спречавају да се
започети поступак оконча, у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама донета
је одлука као у диспозитиву.

Када ће поступак бити поново спроведен:
најкасније до 31.12.2015. године

Остале информације:
На основу члана 109. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15) предметни поступак се обуставља у фази пре истека рока за подношење
понуда. Поступак се обуставља из објективних и доказивих разлога који се нису могли
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започет поступак оконча

