ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет

Адреса наручиоца:

Војводе Степе бр. 450. Београд

Интернет страница наручиоца:

www.pharmacy.bg.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:
Врста предмета:

Отворени поступак
Радови

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 број 348/1-14/2019-2 су радови: Пројекат машинских и
електроенергетских инасталација за амфитеатре. Радови се обављају на згради
фармацеутског факултета у Београду.
Назив и ознака из општег речника набавке 45331000 - Радови на инсталацији грејања,
вентилације и климатизације.

Процењена вредност јавне набавке:

3.750.000,00 динара без пдв-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Наручиоц је примио 3 благовремене понуде и то:
ALFACO INŽENJERING ДОО, ČAČAK, пиб 101107749; матични бр. 06981607;
TERMOR ДОО, Београд, пиб 100131872; матични бр. 07777809;
ELEKTRA SISTEM ДОО, Београд, пиб 100134496; матични бр. 06968139;

Разлог за обуставу поступка:
У току стручне оцене приспелих понуда Комисији се дана 26.08.2019. године писмено
обратио Одговорни пројектант KSD ДОО Рума, тј. предузеће које је Наручилац ангажовао за
израду пројектне документације (предмет и предрачун радова) за предметну јавну набавку.
У допису којим се пројектант обратио Наручиоцу се наводи да је након провере предмера и
предрачуна у основном пројекту утврђено да графичка документација и предмер радова
нису усаглашени и да је грешком убачен предмер који је био један од могућих варијати
предмера из 2018. године. На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом
105. Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку у отвореном поступку број
348/1-14/2019-2, предложила је да се донесе одлука о обустави поступка обзиром да се нису
стекли услови за доделу уговора.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак ће се спровести у 2020. години.

Остале информације:
javnenabavke@pharmacy.bg.ac.rs

