ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

ʽ̡̛̪̹̯̦̭̌ ̱̪̬̌̏̌ ̨̛̪̹̯̦̖ ˀ̧̙̌̌

Адреса наручиоца:

˃̬̐ ˁ̨̖̯̏̐ ˁ̖̌̏ ̨̬̠̍ 33

Интернет страница наручиоца:

www.razanj.org

Врста наручиоца:

ʧ̡̬̭̌̔̌ ̛ ̨̡̛̪̹̯̦̭̌ ̱̪̬̌̏̌

Врста поступка јавне набавке:

ʿ̨̡̭̯̱̪̌ ̠̦̖̌̏ ̡̦̖̌̍̌̏ ̥̣̖̌ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔

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:
Јавна набавка мале вредности број 1.2.42/18 услуга - “Грађевински надзор над извођењем
радова на реконструкцији дечијег вртића „Лептирићи“ Ражањ у Ражњу“
Јавна набавка није обликована по партијама.
Назив и ознака из Општег речника набавке:
71520000 – Услуге грађевинског надзора

Процењена вредност јавне набавке:

150.000,00 РСД без ПДВ-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:
1 (једна) примљена понуда.
1. Носилац посла:
„Инжењеринг Алфа“
Ул. Бранимира Дроњка 3/1, 37000 Крушевац
ПИБ: 100317201 МБ: 54916442
Члан групе:
„Kruel E&F” ДОО
Косанчићева 6/4, 37000 Крушевац
ПИБ:111044437 МБ: 21417866

Разлог за обуставу поступка:
Одбијене су све неприхватљиве и неодговарајуће понуде.
Понуђач није доставио Решење МУП-а којим се овлашћује правно лице за обављање послова
пројектовања или извођења посебних система и мера заштите од пожара, односно није испунио
обавезни услов дефинисан чланом 75, став 1, тачка 5 Закона о јавним набавкама.
Доказ:
1. Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије - Сектор за ванредне ситуације,
којим се овлашћује правно лице за обављање послова пројектовања или извођења посебних
система и мера заштите од пожара, и то за следеће врсте послова :
- Б2 - стабилни систем за дојаву пожара
- Б3 – стабилни систем за детекцију експлозивних гасова и пара;
2. Лиценце за пројектовање или извођење посебних система и мера заштите од пожара, издатих од
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, и то за:
- Пројектовање или извођење стабилних система за дојаву пожара,
- Пројектовање или извођење стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара

Када ће поступак бити поново спроведен:
ʿ̨ ̶̧̛̭̯̱̌ ̵̛̭̏ ̵̵̨̨̛̦̖̪̦̔ ̨̱̭̣̏̌

Остале информације:
/

