ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Jавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење
Панчева" Панчево

Адреса наручиоца:

Панчево, Змај Јовe Јовановића 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 су радови- инвестиционо одржавање објекта Амбуланта „Глогоњ“
Опис предмета јавне набавке - ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови.
Природа радова:
- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
Обим радова: у оквиру главне зграде постоје на сваком етажу од приземља до трећег спрата тоалети (мокри чворови). Мокри чворови
садрже по један умиваоник са проточним електричним грејачем и по три „вц“ кабине са чучавцима. Кабине су урађене од алуминијумских
преграда и врата. Инвестиционо одржавање обухвата замену подне и зидне керамике, алуминијумских кабина, умиваоника и свих
санитарија и галантерије уз демонтажу постојећег „армстронг“ плафона и обавезно кречење зидова изнад керамике и плафона. Такође је
планирана замена комплетне цевне инсталације (водовода и канализације), умиваоника са славином и подног сливника у ходницима на
свим етажама. Неопходно је и заменити главни довод водовода у подруму водомера до главних санитарних вертикала. Такође се врши и
замена електричних инсталација у мокрим чворовима.
Место извођења радова: Aмбуланта у Глогоњу.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.2, Група 43.22.

Процењена вредност јавне набавке:

1.208.333,33 динара без пореза на додату
вредност

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Није пристигла ниједна понуда.

Разлог за обуставу поступка:
Није пристигла ниједна понуда, те нису испуњени услови за доделу уговора.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Када се стекну сви услови.

Остале информације:
/

