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:
ЈН A10-2017-инвестиционо одржавање дела дворишне фасаде ЈП „Дирекција“ Панчево.
Опис предмета јавне набавке: 45000000 - Грађевински радови
Природа радова:
- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
Обим радова:
Радови на инвестиционом одржавању дела дворишне фасаде ЈП „Дирекција“ Панчево обухватају грађевинско-занатске
(зидарске, изолаторске, молерско-фарбарске) радове. Обијење старог малтера, постављање Демит фасаде са
завршним молерско-фарбарским радовима – завршном обрадом акрилним малтером и акрилним бојама. Описи
позиција радова са количинама, дати су у приложеној спецификацији (за све уграђене материјале обавезно је
достављање атеста пре уградње - осим у изузетним случајевима које ће утврдити надзорни органи).
Место извођења радова: Управна зграда ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, Змај Јове Јовановића
6.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.3, Група 43.31, 43.34

Процењена вредност јавне набавке:

Процењена вредност јавне набавке износи
2.166.666,00 динара без ПДВ

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

/

Разлог за обуставу поступка:
Обуставља се поступак јавне набавке радова број ЈН А10/2017 - је инвестиционо одржавање
дела дворишне фасаде ЈП „Дирекција“ Панчево, јер је наручилац у тренутку покретања
поступка имао обезбеђена средства за предметну набавку, али након ребаланса буџета више
та средства неће имати у свом финансијском плану, те је немогуће закључити уговор о тој
јавној набавци.
Поступак јавне набавке се обуставља на основу члана 109. став 2. Закона о јавним набавкама
који гласи: „Наручилац може обуставити поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да
се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест
месеци.“

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

Остале информације:
/

