РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Комисија за јавну набавку
Број: 404/2-20/2017
Датум: 16.5.2017.
Београд, Његошева 77
На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
објављује се:
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
Назив наручиоца: Градска општина Врачар
Адреса наручиоца: Његошева 77, Београд
Интернет страница наручиоца: http://www.vracar.org.rs/
Врста наручиоца: Орган државне управе
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Услуге
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке је услуга одржавања климатизације и грејања у управној згради Градске
општине Врачар.
Предмет набавке обликован је у две партије и то:
-

партија 1: услуга сервисирања и одржавања VRF и HRV система;
партија 2: услуга одржавања централне климатизације и грејања управне зграде Градске
општине Врачар.

Назив и ознака из Општег речника набавки: Услуге поправке и одржавања расхладних група,
50730000.
Процењена вредност јавне набавке:
Процењена вредност јавне набавке износи 520.000,00 динара без пореза на додату вредност, а по
партијама:
-

партија 1: услуга сервисирања и одржавања VRF и HRV система – 204.000,00 динара без
пореза на додату вредност;
партија 2: услуга одржавања централне климатизације и грејања управне зграде Градске
општине Врачар – 316.000,00 динара без пореза на додату вредност.
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Број примљених понуда и подаци о понуђачима:
До истека рока за подношење понуда достављенa je понудa понуђача ,,VIACOM VS“ ДОО
БЕОГРАД, МАТИЧНИ БРОЈ: 20729686, ПИБ: 107038732 , за партију 1.
За партију 2 није достављена ниједна понуда понуђача.
Разлог за обуставу поступка:
Обзиром да Наручилац није примио ниједну понуду понуђача, те нису испуњени услови за доделу
уговора у предметном поступку јавне набавке, Комисија је поступила у складу са чланом 109. став
1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и
68/2015).
Поновно спровођење поступка:
Поступак би требало поново да буде спроведен у току другог квартала текуће године.
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