ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Јавно водопривредно предузеће ,,Београдводе"

Адреса наручиоца:

Београд, Светозара Ћоровића 15

Интернет страница наручиоца:

/

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Квалификациони поступак

Врста предмета:

Услуге

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:
Услуге пројектовања,назив и ознака из општег речника набавке ,,израда пројекта и нацрта,
процена трошкова - 71242000“, редни број КУ- I -2/17.

Процењена вредност јавне набавке:

15.000.000,00 динара без пдв-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:
Укупан број поднетих пријава: 3
1. INSTITUT ZA VODOPRIVREDU ,,JAROSLAV CERNI“ A.D. из Београда (Вождовац) - Пиносава, ул.
Јарослава Черног 80, са члановима заједничке пријаве (PRIVREDNO DRUSTVO ZA GEODETSKE
POSLOVE ,,GEODATA” PGJ D.O.O. из Обреновца, ул. Војводе Мишића бр. 219) заведена под бројем
1032 од 13.03.2017. године
2. ,,ENERGOPROJEKT - HIDROINZENJERING AKCIONARSKO DRUSTVO ZA ISTRAZNE RADOVE,
PROJEKTOVANJE, KONSALTING I INZENJERING HIDROENERGETSKIH, VODOPRIVREDNIH I
INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA I SISTEMA” из Београда – Нови Београд, ул. Булевар Михаила Пупина 12,
заведена под бројем 1033 од 13.03.2017. године
3. PREDUZECE ZA PROJEKTOVANJE, INZENJERING I KONSALTING U HIDROTEHNICI I
GRADJEVINARSTVU ,,EXTING“ D.O.O. из Београда (Врачар) – Веле Нигринове 16, са члановима
заједничке пријаве (AKCIONARSKO DRUSTVO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING ,,PTT INZENJERING” AD из
Београда – Савски Венац, ул. Булевар Мишића бр. 37-39 и DRUSTVO ZA PROJEKTOVANJE, INZENJERING I
KONSALTING ,,GEOSYSTEM” D.O.O. из Београда – Звездара, ул. Захумска бр. 26; заведена под бројем
1034 од 13.03.2017. године

Разлог за обуставу поступка:
Након спроведеног јавног отварања пријава и сачињеног Извештаја о стручној оцени
пријава. Комисија констатује : у квалификационом поступку за прикупљање пријава поднето
је 3 пријаве од претходно наведених подносилаца пријава а за доношење одлуке о
признавању квалификације и формирања листе потребно је најмање 5 кандидата. Пошто не
постоје услови да се оконча квалификациони поступак сходно Закону о јавним набавкама,
Комисија предлаже Наручиоцу обуставу предметног поступка.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак ће поново бити спроведен кад се стекну неопходни услови

Остале информације:

