ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

ГРАДСКА УПРАВА КРАЉЕВO

Адреса наручиоца:

36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1

Интернет страница наручиоца:
Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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:
Набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката,
делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре по партијама, у
другој фази квалификационог поступка, за потребе Градске управе града Краљева.
45110000-Рушење и разбијање зграда; земљани радови

Процењена вредност јавне набавке:

Партија II-225.380,00 динара без ПДВ-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Поднете су две понуде са листе кандидата и то: ДОО „ЈУ ГОНГ“ из Краљева и ГЗР ,,СТАНДАРД“
из Краљева.

Разлог за обуставу поступка:
Предметни поступак је обустављен у фази после истека рока за подношење понуда, а пре
доношења Одлуке о додели уговора.
У року за подношење понуда поднето је укупно три понуда понуђача са листе кандидата.
Процењена вредност јавне набавке утврђена је сагласно члану члану 64. члану 67. и члану
68. Закона о јавним набавкама, као и на основу документације достављене од стране
стручних лица грађевинске струке, а сагласно планираним средствима за ову намену
Финансијским планом Наручиоца.
Наручилац је на основу поднетог Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну
набавку број 404-02-5/18-VII од 05.03.2018. године одлучио као у диспозитиву ове Одлуке,
имајући у виду да се нису испунили услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним
набавкама, имајући у виду да да су обе поднете понуде за ову Партију неприхватљиве јер
понуђене цене прелазе износ процењене вредности одређене Одлуком о покретању
поступка број 317/18 од 21.02.2018. године, као и да се поступак јавне набавке за ову партију
понови након протека законског рока од дана објављивања Обавештења о обустави
поступка за Партију II на Порталу ЈН

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак ове јавне набавке биће поново спроведен када се стекну Законом прописани
услови.

Остале информације:

