ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Градска управа града Врања- Директни корисници буџетских средстава (одредба чл. 2. став 1. тачка 5) и 7)
Закона о буџетском систему (？Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012) и
одредба члана 2. став 1. тачка 1) ЗЈН.

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:

Отворени поступак

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 означене бр. 404-40/2020-07/1 код наручиоца је извођење
конзерваторско-рестаураторских, санационих и других радова на објекту Народног
музеја, ул. Пионирска бр. 1 у Врању, матични број 07196784, ПИБ 100547380, кога
заступа одговорно лице директор Саша Стаменковић.
Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на реконструкцији-45454000.
Предмет набавке није обликован по партијама

Процењена вредност јавне набавке:

Процењена вредност јавне набавке је
14.937.398,90 РСД без обрачунатог ПДВ-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:
За предметну јавну набавку је поднета једна понуда:
-заједничка понуда групе понуђача: Општа занатска задруга за грађевинске,
грађевинско занатксе и остале делатности "Балкан", ул. Милентија Поповића бр. 18 у
Црној Трави, Матични број 07648952, ПИБ 101065295, коју заступа директор Драган
Стаменковић, као носилац посла; Привредно друштво за извођење
електроинсталатерских радова “Jugelektro” д.о.о., ул. Радничка б.б. Врање, матични
број 20157836, ПИБ 104395927, кога заступа директор Игор Тасић, као члан групе;
Друштво за производњу, трговину и услуге "Тесла системи д.о.о., ул. Милентија
Поповића бр. 32а Београд-Нови Београд, матични број 20194596, ПИБ 104593699, кога
заступа директор Зоран Татомировић, као члан групе

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 (укупна понуђена
цена за извршење уговора прелази износ процењене вредности за предметну јавну
набавку)

Када ће поступак бити поново спроведен:
У току септембра и октобра месеца 2020. године, применом отвореног поступка јавне
набавке

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

