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:

Добра

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:
Опис предмета јавне набавке: грађевински радови - ознака из општег речника набавке:
44211000;
Природа радова:
-замена монтажног објекта-рушење и изградња монтажног објекта по инжењеринг систему „кључ у руке“;
Обим радова:
-рушење дотрајалог монтажног објекта и на истом месту са истим габаритним димензијама поставља се нови, такође монтажни
објекат, са свим потребним инсталацијама осим инсталација централног грејања. Претходно је потребно израдити пројекат
рушења дотрајалог монтажног објекта и пројекат изградње новог монтажног објекта. Тражи се инжењеринг систем, у свему према
пројектном задатку који је саставни део конкурсне документације;
Место извођења радова: Основна школа „Мара Мандић“ у Панчеву.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 41 и 43, Грана 41.2 и 43.1, Група 41.20 и 43.11

Процењена вредност јавне набавке:

6.750.000,00 дин без пдв

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:
2 ponude
1. Подаци о понуђачу: „ГРАЂЕВИНАР“ ДОО Ивањица
- Назив понуђача: „ГРАЂЕВИНАР“ ДОО Ивањица
- Седиште и адреса понуђача: Панчево, Бошка Петровића 28
- Матични број: 07371543
- ПИБ: 100931119
- Телефон: 032/661-131
2. Подаци о понуђачу: „SIP TECHNOLOGY” ДОО Земун, Београд
- Назив понуђача: „SIP TECHNOLOGY” ДОО Земун, Београд
- Седиште и адреса понуђача: Панчево, Ђорђа Чутуковића 36
- Матични број: 20944463
- ПИБ: 108181674
- Телефон: 011/4114-752

Разлог за обуставу поступка:
ниједна понуда није прихваљтива

Када ће поступак бити поново спроведен:
чим протекне рок за подношење захтева за заштиту права

Остале информације:

