ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ
Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, експлоатацију и одржавање термичких
уређаја и инсталација и инжењеринг енергетских постројења и инсталација ; производњу гаса и дистрибуцију
гасовитих горива преко система цеви ; производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса
Адреса : Трг Радомира Вујовића 2 , 12000 Пожаревац
Web : www.toplifikacija.rs
е-mail : jpt@toplifikacija.rs
Телефони : 012/542-542 (директор) , 012/542-785 (секретарица) , 012/975 (дежурна служба) Факс : 012/542-543

Наш број:
Датум:
Место:

3454/7-1
01.08.2016.
Пожаревац

На основу Члана 55. став 1.тачка 10.) и Члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.
глaсник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) (у даљем тексту: Закон),након спроведеног поступка
јавне набавке;
Објављује
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
НАБAВКА РАДОВА НА МОНТАЖИ ПОЛИЕСТЕРСКЕ И АЛУМИНИЈУМСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА
ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС по партијама
I партија

ОРН:

Термоизолација; Монтажа Ал-лим и минерална вуна

45321000 Радови на термичкој изолацији

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 услуга:

Отворени поступак по партијама
НАБAВКА РАДОВА НА МОНТАЖИ ПОЛИЕСТЕРСКЕ И АЛУМИНИЈУМСКЕ
ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС по партијама

I партија

Термоизолација; Монтажа Ал-лим и минерална вуна

ОРН: 45231111
Редни број јавне набавке је: 133/2016 ЈНОП од 03. јуна 2016. године.
Потребе редовног пословања ЈП Топлификација, инвестиционог одржавања и ремонта ТС.
I партија
II партија

Термоизолација; Монтажа Ал-лим и минерална вуна
1.000.000,00
Термоизолација; Монтажа Полиестер и минерална вуна 4.000.000,00

Процењена вредност јавне набавке је око 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Примљен број понуда: једна.
Редни
број

Заводни
број

Назив понуђача

Износ вредности понуде
без ПДВ-а

Welding ZR, Velika Plana, Bulevar Despota
984.00,00
Stefana 42, ПИБ: 102658445
Разлог за обуставу поступка:
Не постоји могућност формирања ранг листе понуђача при примени критеријума најниже понуђене
цене, такође не постоје понуде које су благовремене и одговарајуће, са понудом цене која је
прихватљива. На основу изнетог не постоји формирана ранг листа понуда које испуњавају све
услове из закона и конкурсне документације.
Како не постоје испуњени услови у складу са Чланом 107. ЗЈН и доношења одлуке о додели
уговора Члан 108. Став 1. а на основу наведеног, предлаже одговорном лицу наручиоца да у
складу са Чланом 109. Став 1. истог закона донесе, Одлуку о обустави поступка.
Комисија, после стручне оцене, анализе сагледавајући све услове на основу рада комисије
сходно Члану 88. Став 2. комисија констатује да у предметној набавци не постоје услови за
надокаду трошкова понуђача. На основу изнетог стекли су се услови примене Члана 109. Став 1.
Закона и предлаже овлашћеном лицу наручиоца доношење одлуке о обустави поступка јавне
набавке по партијама за партију;
1.

4890

Поступак ће поново бити спроведен: По стицању услова

МБ : 07351682 ПИБ : 101971396 Текући рачуни : БАНКА ИНТЕСА 160-7537-66 160-33793-62 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 205-12226-76
RAIFFEISENBANK 265-6310310001870-11 АИК БАНКА 105-5210093-39 105-4480-72

