ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

Адреса наручиоца:

Владимира Николића бр.1

Интернет страница наручиоца:

www.nstoplana.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:
Врста предмета:

Квалификациони поступак
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:
Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији-I фаза,грађевински
радови-45000000.

Процењена вредност јавне набавке:

20.000.000,00 динара

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Приспеле четири прихватљиве пријаве.
1. Хоргоњ д.о.о, Нови Сад, Павлека Мишкина 42,МБ: 20835621, ПИБ: 107609136
2. ГП Бест изградња д.о.о, Нови Сад, Трг републике 10,МБ: 08233799, ПИБ: 100238364
3. Гро статик д.о.о,Нови Сад, Бул. деспота Стефана 13,МБ: 20240032, ПИБ: 104829500
4. ГП Градитељ НС д.о.о, Нови Сад, Руменачки пут 2,МБ: 08582165, ПИБ: 100398338.

Разлог за обуставу поступка:
Чланом 34. став 3. Закона о јавним набавкама, између осталог, предвиђено је да наручилац у
року одређеном у позиву за подношење пријава доноси одлуку о признавању квалификације
која садржи листу од најмање пет кандидата. Имајући у виду наведено, као и чињеницу да је
у предметном поступка јавне набавке Наручиоцу приспело четири пријаве, то Комисија за
јавну набавку утврђује да се нису стекли услови из члана 34. став 3. Закона о јавним
набавкама, за доношење Одлуке о признавању квалификације која би садржала листу од
најмање пет кандидата у предметној I фази квалификационог поступка јавне набавке радова.
У складу са наведеним Комисија за јавну набавку предлаже Наручиоцу доношење Одлуке о
обустави поступка у складу са чланом 109. став 1. Закона о јавним набавкама - Грађевински
радови на топлотним изворима и дистрибуцији, у првој фази квалификационог поступка број
3-1/18.

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

Остале информације:
/

