ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"

Адреса наручиоца:

Мике Стојановића 13, КРУШЕВАЦ

Интернет страница наручиоца:

www.gradskatoplanaks.com

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:

ЈН 15/20 : РЕМОНТ КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА У КОТЛАРНИЦИ "ПРЊАВОР"
Ознака из општег речника набавке: ОРН 4525 9 300 Поправка и одржавање топлане

Процењена вредност јавне набавке:

7.000.000,00 динара без ПДВ-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Укупан број поднетих понуда: 2
1. “TIPO KOTLOGRADNJA“ DOO
BEOGRAD, Grge Andrijanovića 27
2. MINEL SERVIS “TERMOMONTAŽA“ DOO
BEOGRAD, Uralska 9

Разлог за обуставу поступка:
Како је Наручиоцу ЈКП “Градска топлана” Крушевац у фази након доношења Одлуке о
додели уговора број 131/1 од 31.07.2020. год. поднет Захтев за заштиту права понуђача од
стране понуђача МИНЕЛ СЕРВИС “ТЕРМОМОНТАЖА” ДОО - БЕОГРАД, Уралска 9 (4072 од
12.08.2020.год.), а Решењем бр. 4-00-752/2020 од 21.09.2020.године (наш заводни број 5373
од 08.10.2020.год.), усвојен је као основан и делимично поништен у делу стручне оцене
понуда и доношења Одлуке о додели уговора бр. 131/1 од 31.07.2020.год., а како је рок за
завршетак извођења радова дефинисан захтевом у конкурсној документацији 20.09.2020.
године већ истекао, није могуће започети поступак окончати, нарочито имајући у виду
почетак грејне сезоне 15.10.2020. год. за коју је неопходно ангажовати котао “VITOMAX 200”
фабр. бр. 187007003 TIP М241004, на коме је и требало извршити предметне радове, а који је
иначе и једини у котларници “Прњавор”.
Услед објективних и доказивих разлога услед којих је престала потреба наручиоца за
предметном набавком није потребно вршити поновну стручну оцену понуда.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Наручилац ће покренути нови поступак за санацију котла у измењеном обиму, а у складу
са финансијском ситуацијом , када се стекну неопходни услови.

Остале информације:

