ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ДИРЕКЦИЈА ЗАИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА»
ПАНЧЕВО

Адреса наручиоца:

Змај Јовина 6, Панчево

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:
ЈН-A25/2015-Периодично одржавање тротоара у улици Народног фронта (десна страна од поште до улице Цара
Лазара) у Качареву.
Опис предмета јавне набавке - ознака из општег речника набавке: 45233161;
Природа радова: - извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
Обим радова:
-Улица Народни фронт десна страна од поште до улице Цара Лазара, L-670,47 m-изградња тротоара, оивичење
стандардним баштенским ивичњацима и изградња кишног канала, а у свему према предмеру радова који је
саставни део конкурсне документације за ову јавну набавку.
Место извођења радова: Качарево.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 42, Грана 42.1, Група 42.11. Изградња путева и аутопутева

Процењена вредност јавне набавке:

5.950.000,00 динара без пдв-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:
3:
1. Комисија за јавну набавку је констатовала да је Заједничка понуда ДОО „Eko gradnja“ Зрењанин и
ДОО „VIA INŽENJERING“ Нови Сад благовремена и одговарајућа, али неприхватљива из разлога што
понуђена цена за извођење радова прелази износ процењене вредности јавне набавке.
2. Комисија за јавну набавку је констатовала да је заједничка понуда понуђача ДОО „ZETA“ Дљин,
Лучани и „INTERGRADNJA COOP“ Београд, али неприхватљива због битних недостатака
дефинисаних чланом 106. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама.
3. Комисија за јавну набавку је констатовала да је понуда понуђача АД „ВОЈВОДИНАПУТ-ПАНЧЕВО“
Панчево благовремена и одговарајућа, али неприхватљива из разлога што понуђена цена за
извођење радова прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Разлог за обуставу поступка:
Обуставља се поступак јавне набавке радова број ЈН А25/2014 - периодично одржавање
тротоара у улици Народног фронта (десна страна од поште до улице Цара Лазара) у
Качареву, јер нису испуњени услови за доделу уговора, односно све пристигле понуде су
оцењене као неприхваљтиве.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак ће бити поново спроведен након припреме нове конкурсне документације.

Остале информације:

