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:

9959/7
23. јануар 2017. године

Место:

Пожаревац

На основу Члана 55. став 1.тачка 10.) и 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
НАБАВКА АЛАТА И УРЕЂАЈА, ОРН: 44510000
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 мале вредности
НАБАВКА АЛАТА И УРЕЂАЈА, ОРН: 44510000

Редни број јавне набавке је: 112/2016 ЈНМВ од 29. децембра 2016. године.
Потребе редовног пословања ЈП Топлификација у раду и потреба инвестиционог одржавања и
ремонта ТС. Процењена вредност јавне набавке је 1.500.000,00 динара без ПДВ-а.
Предвиђена средства и вредност Планом и програмом пословања за 2016. годину је 1.500.000,00
динара. Планом ЈН процењена вредност је 1.500.000,00 динара
Примљен број понуда: Нема приспелих понуда.
Разлог за обуставу поступка:
Комисија у свом раду, поступајући сходно Члану 88. Став 2. Закона, утврђује 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 предлажила је одговорном лицу наручиоца доношење
одлуке о обустави поступка јавне набавке.
Како нису створени услови у складу са Чланом 107. Закона и доношења одлуке о додели уговора
Члан 108. Став 1. на предлог комисије наручиоца, у складу са Чланом 109. Став 1. истог
Одговорно лице Наручиоца донео је , Одлуку о обустави поступка.
Поступак ће поново бити спроведен: По стицању услова.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈП ''ТОПЛИФИКАЦИЈА''
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