ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Градска управа Бор

Адреса наручиоца:

Моше Пијаде бр. 3, Бор

Интернет страница наручиоца:

www.bor.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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:
Предмет јавне набавке која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је
набавка услуга уклањања нелегалних објеката (мањих монтажних, помоћних и других
грађевинских објеката и шкољки аутомобила) и услуге исељења бесправно усељених лица,
на територији града Бора за период пружања услуге од годину дана од дана закључења
уговора, подељено у две партије и то:
- Партија 1) услуге уклањања нелегалних објеката (мањих монтажних, помоћних и других
грађевинских објеката и шкољки аутомобила),
- Партија 2) услуге исељења бесправно усељених лица.
Редни број јавне набавке: ЈН ГУ 5-У/2019
Ознака и Назив из општег речника набавке(ОРН): 45200000 - радови на објектима или
деловима објеката високоградње и нискокградње - I A26 – уклањање

Процењена вредност јавне набавке:

Процењена вредност предметне јавне набавке је износ 1.500.000 динара без урачунатог пдв-а и износ од
1.800.000 динара са урачунатим пдв-ом, подељено по партијама:
Партија1)износ 1.125.000 динара без урачунатог пдв-а и износ од 1.350.000 динара са урачунатим пдв-ом;
Партија 2) износ 375.000 динара без урачунатог пдв-а и износ од 450.000 динара са урачунатим пдв-ом.

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Благовремено, тј. до дана 22.04.2019. године до 10:00 сати није пристигла ниједна понуда.
Неблаговремено приспелих понуда није било.

Разлог за обуставу поступка:
Нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама, односно
није прибављена најмање једна прихватљива понуда.

Када ће поступак бити поново спроведен:
2019. год.

Остале информације:
Ово обавештење се даје за Партију 2.

