ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Jaвно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење
Панчева" Панчево

Адреса наручиоца:

Панчево, Змај Јовина бр. 6

Интернет страница наручиоца:

www.direkcija.pancevo.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Радови

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 је пројекат изведеног објекта-Главни пројекат који се израђује за потребе прибављања грађевинске дозволе у поступку легализације са описом,
предмером и предрачуном потребних радова које треба извести за објекат амбуланте у Долову (по инжењеринг систему).
Опис предмета јавне набавке: опште грађевински радови - ознака из општег речника набавке: 71220000;
Природа радова:
-пројекат изведеног објекта-Главни пројекат који се израђује за потребе прибављања грађевинске дозволе у поступку легализације са описом, предмером и
предрачуном потребних радова које треба извести за објекат амбуланте у Долову (по инжењеринг систему).
Обим радова:
-Израда пројектно-техничке документације (са пројектом изведеног објекта) за завршетак радова на конструктивним деловима (темеља, зидова и крова) објекита
амбуланте у Долову, која обухавта израду Геомеханичког елабората, израду Главног пројекта радова на темељима, зидовима и крову објекта, Главни пројекат електро
инсталација, Главни пројекат машинских инсталација, Главни пројекат водовода и канализације, Главни пројекат противпожарне заштите и Главни пројекат дојаве
пожара, са комплетно потребном техничком контролом. Извођењем радова предвидети радове на темељима, зидовима и крову објекта (грађевински радови) и
радови на изради геомеханичког елабората;
Место извођења радова: амбуланта у Долову.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.9, Група 43.99

Процењена вредност јавне набавке:

8.333.000,00 динара, без пореза на додату
вредност.

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Није пристигла ниједна понуда

Разлог за обуставу поступка:
Поступак је обустављен на основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама, јер није
пристигла ниједна понуда, те нису испуњени услови за доделу уговора.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Када се стекну услови, до краја 2014. године.

Остале информације:

