ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Градска управа града Врања

Адреса наручиоца:

ул. Краља Милана бр. 1 Врање

Интернет страница наручиоца:

www.vranje.org.rs

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:
Предмет јавне набавке је услуга. Пружање услуге пројектовања подразумева израду
техничке документације на основу које ће се изградити мост са пратећим инсталацијама,
који повезује две обале Содерачке реке у селу Стропском.
Назив и ознака из општег речника набавке: услуге пројектовања у архитектури- 71220000.
Предмет набавке није обликован по партијама

Процењена вредност јавне набавке:

550.000,00 РСД без обрачунатог ПДВ-а.

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

За предметну јавну набавку је поднета једна понуда:
• понуђача: Project Biro Utiber доо, ул. Темеринска бр. 76 Нови Сад, матични број 21023965,
ПИБ 108560816, кога заступају директори Tamas Dudas, Győrgy Lakitis, Peter Farkas и Миодраг
Јовић

Разлог за обуставу поступка:
Наручилац је одбио прибављену понуду, применом одредбе члана 107. става 1. Закона о
јавним набавкама, јер је иста оцењена као неприхватљива због битних недостатака из става
1. тачка 2) понуђач није доказао да испуњава додатне услове (није доставио све доказе на
основу захтева из конкурсне документације: IV поглавље- Услови за учешће у поступку јавне
набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, 2. Додатни
услови, 4) Неопходан кадровски капацитет (страна 21 од 54) које је наручилац дефинисао
сходно одредбама ЗЈН: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: одговарајући
образац пријаве на осигурање коју подноси понуђач у зависности од врсте уговора;
и укупна цена за извршење уговора је изнад процењене вредности за предметну јавну
набавку.

Када ће поступак бити поново спроведен:
У току априла месеца 2018. године

Остале информације:
Наручилац је обавештење о обустави поступка јавне набвке објавио и на званичној интернет
страници града Врања www.vranje.org.rs

