ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

ЈВП,,БЕОГРАДВОДЕ"

Адреса наручиоца:

СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА 15

Интернет страница наручиоца:

www.beogradvode.co.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени 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:
Уклањање пловила по налозима за извршење решења Секретаријата за инспекцијске
послове, назив и ознака из општег речника набавке,,Услуге тегљења и гурања бродова 63727000“ и ,,Услуге превоза водним путевима - 60600000“,
редни број јавне набавке ОУ-49/18.

Процењена вредност јавне набавке:

850.000,00 ДИНАРА БЕЗ ПДВ-а.

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

није достављена ниједна понуда у благовременом и предвиђеном року

Разлог за обуставу поступка:
Комисија за јавну набавку констатује да пошто није достављена ниједна понуда у наведеном
року за подношење понуда и пошто нису испуњени услови да се донесе одлука о додели уговора,
предлаже Наручиоцу ОБУСТАВУ предметног поступка.
Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије те је на основу законског
овлашћења донело одлуку о ОБУСТАВИ отвореног поступка, услед неиспуњавања законских
услова да се донесе одлука о додели уговора.
По основом уговору број Х-01 број 401.1-6 од 02.02.2018. год. и по налозима за извршење
решења од Секретаријата за Инспекцијске послове – Град Београд – Градска Управа, Наручилац
ће настојати да спроведе отворени поступак за јавну набавку услуга чим се стекну законскe
могућности.
ОБУСТАВЉА се отворени поступак за набавку услуга – Уклањање пловила по налозима за
извршење решења Секретаријата за инспекцијске послове, назив и ознака из општег речника
набавке: ,,Услуге тегљења и гурања бродова - 63727000“ и ,,Услуге превоза водним путевима 60600000“, број јавне набавке ОУ-49/18, услед немогућности да се започети поступак оконча.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Спровођење поступка предвиђа се поново, чим се стекну законске могућности.

Остале информације:
Наручилац је дана 30.10.2018. године донео одлуку о покретању отвореног поступка бр. 4521/1, за
јавну набавку услуга – Уклањање пловила по налозима за извршење решења Секретаријата за
инспекцијске послове, назив и ознака из општег речника набавке: ,,Услуге тегљења и гурања бродова
- 63727000“ и ,,Услуге превоза водним путевима - 60600000“, број јавне набавке ОУ-49/18.
Комисија за јавну набавку је саставила конкурсну документацију, формирала опште и обавезне услове
у складу са Законом о јавним набавкама и омогућила да иста буде доступна на Порталу јавних
набавки на интернет адреси www.portal.ujn.gov.rs, https://nabavke.beograd.gov.rs и на интернет
страници Наручиоца www.beogradvode.co.rs. . На тај начин су сви заинтересовани понуђачи могли да
преузму конкурсну документацију и да благовремено припреме и доставе своје понуде.
Позив за јавну набавку објављен је дана 30.10.2018. године на Порталу јавних набавки, у складу са чл.
57 Закона о јавним набавкама, а до истека рока за достављање понуда 30.11.2018. године до 10,30
часова није достављена ниједна понуда у благовременом и предвиђеном року па Комисија за јавну
набавку није вршила оцењивање.

