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

Bрој: 7995/3
Датум: 01.11.2016.
Место: Пожаревац
На основу Члана 55. Став 1. Тачка 7. Закона о јавним набавкама (''Сл. глaсник РС'' бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) (у даљем тексту: Закон), након спроведеног отвореног поступка
јавне набавке:
НАБАВКА МАШИНСКИХ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ТС града Пожаревца
ОРН:

45231111

Редни број јавне набавке је: 134/2016 ЈНОП од 31. октобра 2016. године.
Донете и објављене Одлуке о обустави поступка у отвореном поступку јавне набавке у складу
са Чланом 36. Став 1. Тачка 1. и Став 7. истог члана Закона , oбјављује:

Обавештење о покретању поступка
(преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)
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: НАБАВКА МАШИНСКИХ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ТС града Пожаревца
ОРН: 45231111
Опис набавке:
Редовно инвестиционо одржавање и ремонт.
Потребе редовног пословања ЈП Топлификација, инвестиционог одржавања и ремонта ТС.
Основ за примену поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Одговорно лице Наручиоца донело је Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке
дана 08.06.216. године са бројем 3621 у складу са планом и програмом пословања као и
Плана јавних набавки за 2016. годину. По истеку рока за достављање понуде није било
приспелих понуда, на основу наведеног и предлога комисије донета је Одлука о обустави
поступка дана 18.07.2016. године са бројем 3621/6. Дана 02.08.2016. године објављен је позив
и конкурсна документација за достављање понуда у поновном поступку предметне набавке.
По сачињеном извештају о стручној оцени понуда број 3621/5-1 од 06.10.2016. године,
обзиром да нису испуњени услови у складу са Чланом 107. ЗЈН и доношења одлуке о додели
уговора Члан 108. Став 1. на основу наведеног, предлажено је одговорном лицу наручиоца да
у складу са Чланом 109. Став 1. истог закона донесе, Одлуку о обустави поступка број 3621/61 од 06.10.2016. године.
На основу изнетог а након протока времена подношења захтева за заштиту права понуђача
одговорно лице Наручиоца доноси одлуку о покретању поступка јавне набавке без
објављивања позива за достављање понуда са позивом за допуну понуда учесника у поступку
јавне набавке у складу са Чланом 36. Став 1. Тачка 1.
Назив и адреса лица којима ће Наручилац послати позив за подношење понуда:

1.
2.

ZR Welding Mijat Kuzmanović PR, Velika Plana, ПИБ: 102658445
Arte kolor doo, Pozarevac, PIB: 100437547 u zajedničkoj ponudi sa:
Traco doo, Beograd PIB: 100043897 и Thermo Tec Flex doo, Zabrezje PIB:108518025

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