
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Процењена вредност јавне набавке:

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Врста поступка јавне набавке:



Када ће поступак бити поново спроведен:

Остале информације:

Разлог за обуставу поступка:


	Blank Page

	Text1: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА
	Text2: ул. Дринска бр. 2, Пожаревац
	Text3: www.pozarevac.rs
	Text5: Радови: Радови на згради Локалне пореске администрације, ОРН 45450000  – остали завршни грађевински радови, ЈН ОП 39/2019 (1.3.72 у Плану јавних набавки)
	Text6: 9.166.666,00 
	Text7: Број примљених понуда: 2Подаци о понуђачима:1) Заједничка понуда групе понуђача: SAMOSTALNA ZANATSKA GRAĐEVINSKA RADNJA PARTENON VLADAN MARJANOVIĆ PREDUZETNIK POŽAREVAC, Пожаревац, Нова Мачванска 17 и PREDUZEĆE ZA PROMET, GRAĐEVINARSTVO I POSREDOVANJE ORNAMENT-INVESTINŽENJERING DOO BEOGRAD (ZVEZDARA), Београд, Ребеке Вест 1022) PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE U GRADJEVINARSTVU JOVIĆ-GRADNJA DOO POŽAREVAC, Пожаревац, Вардарска 10/20.
	Text12: Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки донела је решење бр. 4-00-583/2019 од 23.07.2019. године (примљено од стране наручиоца дана 12.08.2019. године), којим је захтев за заштиту права  подносиоца групе понуђача  SAMOSTALNA ZANATSKA GRAĐEVINSKA RADNJA PARTENON VLADAN MARJANOVIĆ PREDUZETNIK POŽAREVAC, Пожаревац, као овлашћени представник групе понуђача и PREDUZEĆE ZA PROMET, GRAĐEVINARSTVO I POSREDOVANJE ORNAMENT-INVESTINŽENJERING DOO BEOGRAD (ZVEZDARA), Београд, као члан групе, одбила као неоснован.
	Text10: Предметни поступак се обуставља у фази после истека рока за подношење понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора. Поступак се обуставља јер су у року за подношење понуда поднете само неприхватљиве понуде, услед чега нису испуњени услови прописани чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 
	Text11: у септембру 2019. године
	Dropdown3: [Радови]
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Dropdown2: [Отворени поступак]


