ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

ЈКП „Градска топлана“

Адреса наручиоца:

Панчевачка 55, Зрењанин

Интернет страница наручиоца:

www.gradskatoplanazr.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

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:
Предмет јавне набавке број ЈН-11/2020 МВ-11 су услуге „Услуге сервисирања и баждарења
калориметара“ за потребе ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин.
Назив и ознака из општег речника набавке:
Назив: Услуге калибрације (баждарења)
Ознака: 50433000
Назив: Услуге поправке и одржавања уређаја
Ознака: 50530000

Процењена вредност јавне набавке:

1.000.000,00 динара

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

УКУПАН БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА:

1 (једна)

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА:
„Вукас Меринг“ д.о.о, Далматинских Бригада брoj 40, Батајница .

Разлог за обуставу поступка:
OБУСТАВЉEН jе поступак јавне набавке мале вредности број ЈН-11/2020 МВ-11
„Услуге сервисирања и баждарења калориметара“ на основу члана 109. став 1. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) из разлога што
у року за подношење понуда није достављена ни једна прихватљива и одговарајућа понуда,
па самим тиме нису испуњени услови за доделу уговора.
Достављена понуда понуђача „Вукас Меринг“ д.о.о, Далматинских Бригада брoj 40,
Батајница је ОДГОВАРАЈУЋА јер испуњава све захтеве из техничке спецификације али је
ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА на основу члана 3. став 1. тачка 33. и члана 107. став 1.
Закона о јавним набавкама из разлога што понуђена цена овог понуђача прелази процењену
вредност предметне набавке.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак предметне јавне набавке ће бити поново покренут и поновљен у року од најкасније
15 дана од дана коначности Одлуке о обустави поступка а због неопходности тражених
услуга сервисирања и баждарења.

Остале информације:

