ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Град Краљево
Граска управа града Краљева
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Адреса наручиоца:

Трг Јована Сарића, Краљево
Ул.Хајдук Вељкова бр.61, Краљево

Интернет страница наручиоца:

www.kraljevo.org
www.direkcijakv.net

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Услуге

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:
Геолошко истраживање за регионалну депонију
71320000 – Услуге техничког пројектовања

Процењена вредност јавне набавке:

5.000.000,00 динара без ПДВ-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Разлог за обуставу поступка:
Поступак јавне набавке је обустављен у фази прикупљања понуда.
На основу броја и садржаја питања која су стизала у вези са предметном набавком нарочито
у последњим данима рока за постављање питања, очигледно је да значајном броју
потенцијалних понуђача није у довољној мери јасно која је намена, природа и обим посла за
чије извршење се траже понуде. Да би се тај проблем отклонио било би неопходно допунити
тендерску документацију тако што би се дала додатна писана објашњења и захтевао од
стране понуђача обавезан обилазак локација на којима ће се послови обављати, што је због
рокова набавке у овом тренутку немогуће.
Како наведени проблем може битно утицати на то да се у започетом поступку јавне набавке
не добије довољан број понуда са реалном ценом, односно да се не добије реално
најповољнија понуда, те да се могу очекивати додатни проблеми у даљем току набавке и као
последица тога, значајна одлагања у реализацији посла, поступак јавне набавке се
обуставља како би се у поновљеном поступку отклониле све нејасноће везане за предметни
посао.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак ће бити поново спроведен у току исте буџетске године

Остале информације:

