ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
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:

Конкурентни дијалог

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 су радови на постављању електричних инсталација на делу система
јавног осветљења на територији града Врања, описаних у Уредби о класификацији
делатности, Сектор Ф- Грађевинарство („Службени гласник РС“, бр. 54/2010). Предметним
радовима предвиђена је замена постојећих светиљки са живиним изворима светлости,
новим светиљкама са изворима светлости у ЛЕД технологији. Наручилац је, применом
дискреционог права, проценио да је предмет јавне набавке нарочито сложен.
Назив и ознака из општег речника набавке: Опрема за уличну расвету-34928500; Пуштање у
рад уређаја јавне расвете-50232110.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама
Назив подносиоца захтева за заштиту права (назив, адреса и матични број):
„Minel-Schreder“ д.о.о., ул. Милутина Миланковића бр. 11а Нови Београд, матични број
07027672, ПИБ 100106546, кога заступа директор Братислав Вучковић

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

Пре истека рока за подношење пријава

Лице за контакт:

Срђан Станковић, члан комисије за јавну
набавку

Остале информације:
Заинтересовано лице „Minel-Schreder“ д.о.о. Нови Београд, поднело је захтев за заштиту права, преко пуномоћника:
адвоката Николе Траиловића и адвоката Александра Петровића, по пуномоћју бр. 342 од 27.04.2018. године, код
наручиоца примљен дана 30.04.2018. године, непосредно преко писарнице наручиоца. Од подносиоца захтева
наручилац је затражио да употпуни захтев за заштиту права, у смислу његове обавезне садржине прописане
одредбом члана 151. Закона о јавним набавкама, подношењем адекватног доказа о извршеној уплати прописане
таксе одредбом ччана 156. Закона о јавним набавкама, у роковима прописаним одредбом члана 59 става 1 Закона о
општем управном поступку.
Наручилац зауставља даље активности у поступку јавне набавке до решавања по поднетом захтеву за заштиту права.

