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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца
Адреса
Интернет страница
Врста наручиоца
Врста предмета
Опис предмета набавке

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ
Београд, Здравка Челара 14
www.domucenika.com
Просвета
радови
Радови на текућим поправкама-простор вешераја и интерната
Дома ученика средње железничке школе

Назив и ознака из општег речника набавке

- шифра из општег речника набавке :
45430000 – постављање подних и зидних облога и
45450000 – остали завршни грађевински радови
4.970.000,00 динара без ПДВ-а

Процењена вредност јавне набавке
Број примљених понуда и подаци о
понуђачима
Разлог за обуставу поступка

СЕДАМ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА
У складу са чланом 109. Став 2., а према Програму расподеле
инвестиционих средстава за 2016 и Обавештења Министарства
просвете ,науке и технолошког развоја , овалшћено лице
Наручиоца-директор обуставља предметни поступак из објективних
и доказивих разлога , који се нису могли предвидети у време
покретања поступка.
Узимајући у обзир да је за одобрени пројекат-програмску позицију,
од стране Министарства просвете,науке и технолошког развоја
потребно и додатно финансирање, неопходно је обуставити
предметни поступак
и преусмерити средства на реализацију
пројекта. Према поменутом Обавештењу непходно је да као
Наручиоци доставимо Министарству доказе да су додатна средства
у потпуности обезбеђена, а све у циљу бржег започињања и
реализације одобрене програмске позиције.

Када ће поступак бити поново спроведен

У складу са чланом 109. став 2. одговорно лице наручиоца Директор доноси Одлуку о обустави поступка предметне јавне
набавке мале вредности -Радови на текућим поправкама-простор
вешераја и интерната Дома ученика средње железничке школе,
због немогућности да се започети поступак оконча , према
наведеном образложењу о обустави.
У складу са чл. 88 став 3. ЗЈН ни у једној понуди понуђача
предметне набавке није приложена структура трошкова кроз
Образац број 6.5. трошкова припреме понуде
(на стр.29/54 конкурсне документације) , па стога Наручилац
наводи да не постоје Захтеви за накнаду трошкове израде сходно
чл. чл. 88 став 1.
Наручилац обуставља поступак услед преусмеравања средстава и
престанка потребе за предметном набавком
која се неће
понављати у току текуће буџетске године , односно у наредних шест
месеци.

