ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Назив наручиоца:

Град Врање- 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., Матични број : 07179715, ПИБ: 100548456, Шифра делатности: 8411

Адреса наручиоца:

ул. Краља Милана бр. 1, Врање

Интернет страница наручиоца:

www.vranje.org.rs

Врста наручиоца:

Остало

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 је извођење радова на реконструкцији објекта основне школе
„Радоје Домановић“, ул. Партизански пут бр. 3 у Врању, матични број 07138920, ПИБ
102067565, кога заступа одговорно лице: директор Ненад Стефановић.
Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на реконструкцији-45454000; За
школе-FA03.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама

Назив подносиоца захтева за заштиту права (назив, адреса и матични број):
Група понуђача коју чине: Привредно друштво за трговину и извођење грађевинских радова „IG-sistem“ д.о.о., ул. Добривоја
Станковића бр. 8 Врање, матични број 17128132, ПИБ 100551620, кога заступа директор Горан Антић, као носилац посла;
Монтажно- производно предузеће „Јединство“ за израду и монтажу термо и хидро инсталација и постројења ад, ул. Првомајска бб
Севојно, матични број 07188307, ПИБ 102136136, кога заступају извршни директор Радивоје Смиљанић и генерални директор
Мића Мићић, као први члан групе; Друштво за производњу, трговину и услуге „Тесла ситеми“ д.о.о, ул. др Ивана Рибара бр. 181А
Нови Београд-Београд, матични број 20194596, ПИБ 104593699, кога заступа директор Зоран Татомировић, као други члан групе

Фаза поступка јавне набавке у којој је
поднет захтев за заштиту права:

После доношења одлуке

Лице за контакт:

Срђан Станковић, члан комисије за јавну
набавку

Остале информације:

