Bрој: 6469/3
године

21.септембар 2018.

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 И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И
ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140
Редни број јавне набавке је: 138/2018 ЈНОП ПП од 21. септембра 2018. 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 И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ
ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140
Опис набавке:
Потребе добара за текуће и инвестиционо одржавање и ремонт.
Потребе редовног пословања ЈП Топлификација, инвестиционе изградње, 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
26.7.218. године са заводним бројем 4954 на основу захтева за покретање поступка број 4904 од
24.7.2018. године од стране стручних лица за предметну набавку а у складу са планом и програмом
пословања као и Плана јавних набавки за 2017. годину.
Позив и конкурсна документација објављени су 15.8.2018. године на порталу УЈН и интернет
страници Наручиоца.
По истеку рока за достављање понуде није било приспелих понуда до дана 19.9.2018. године о
чему је сачињен Записник са бројем 5954/4. на основу наведеног и предлога комисије, сачињеним
извештајем о стручној оцени понуда број 4954 од 19.9.2018. године, како нису испуњени услови у
складу са Чланом 107. ЗЈН и доношења одлуке о додели уговора Члан 108. Став 1. а на основу
наведеног, предлажено је одговорном лицу наручиоца да у складу са Чланом 109. Став 1. истог
закона донесе, Одлуку о обустави поступка број 4954/6 од 19.9.2018. 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 и то:
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ПД Трацо доо друштво за инжењеринг, монтажу, производњу и трговину Београд (Звездара),
Љубе Давидовића 55/6;
Мијат Кузмановић пр занатска радња за пружање термотехничких и браварско заваривачких
услуга Велдинг Велика плана, Деспота Стефана 42,
Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и монтажу процесне прехрамбене
термотехничке опреме и постројења Минел еним доо, Смедерево, Ђуре Салаја бр. 13
ПД Гоал доо, за трговину, посредовање и услуге, Зрењанин
Предузеће за монтажу уредјаја за климатизацију, изводјење градјевинских радова, инжењеринг,
вршење превоза, трговину, туризам и угоститељство Термомонт доо, Београд (Врачар), Браће
Недића 1;
Предузеће за инжењеринг, консалтинг, кооперацију и производњу инфраструктура Вис доо,
Београд (Вождовац), Дебарска 31
без измене првобитно одређеног предмета јавне набавке и услова за учешће у поступку као и
техничке спецификације и критеријума за доделу уговора.
Преговарачки поступак ће бити спроведен по позиву за достављање понуда и преговорања у два
корака достављања понуда са минималним кораком од 5% у односу на првобитно достављену
вредност понуда које не могу бити веће од првобитно достављених понуда

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈПТ
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