ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Јавно комунално предузеће Новосадска топлана Нови Сад

Адреса наручиоца:

Нови Сад, Владимира Николића 1

Интернет страница наручиоца: www.nstoplana.rs
Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Квалификациони 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:
"Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова за реконструкцију шахта испред
објекта у улици Футошкој бр. 54" бр. ј.н. 3-4Б-23/16
Назив и ознака из ОРН :
45351000 - Машински инсталатерски радови

Процењена вредност јавне набавке:

2.700.000,00

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Благовремено, тј. до 08.12.2016. године до 09:00 часова понуду није доставио ниједан
квалификовани кандидат са листе кандидата утврђене Одлуком о признавању
квалификација број 3-5/14 од 21.03.2014. године и Одлуке о признавању квалификација бр.
III-5/14/16-6 од дана 24.10.2016. године (након петог шестомесечног периода ажурирања)

Разлог за обуставу поступка:
Узевши у обзир да до рока за достављање понуда благовремену понуду није доставио
ниједан квалификовани кандидат са листе кандидата утврђене Одлуком о признавању
квалификација број 3-5/14 од 21.03.2014. године и Одлуке о признавању квалификација бр.
III-5/14/16-6 од дана 24.10.2016. године (након петог шестомесечног периода ажурирања)
Комисија за јавну набавку број 3-4Б-23/16 je предлажила да се поступак јавне набавке
обустави на основу члана 109.став 1. ЗЈН, а с обзиром на члан 107. став 3, јер није
прибављена најмање једна прихватљива понуда, те нису испуњени услови за доделу
уговора.
Не надокнађују се трошкови припреме и подношења понуде понуђачима чију надокнаду
понуђачи нису тражили у својој понуди, односно није било трошкова из члана 88. став 3.
Закона о јавним набавкама.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак ће бити поново спроведен у складу са потребама Наручиоца.

Остале информације:
-

