ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Општинска управа општине Горњи Милановац

Адреса наручиоца:

32300 Горњи Милановац
ул.Таковска бр.2

Интернет страница наручиоца:

www.gornjimilanovac.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

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 је набавка радова – Изградња соларне електране на крову и
реконструкција електроенергетских инсталација зграде општинске управе.
Назив и ознака из општег речника набавке је шифра:
45317000 Остали електроинсталатерски радови
Уредба о класификацији делатности:
45.34 Остали инсталациони радови
Место извођења радова: Горњи Милановац,ул.Таковска бр.2

Процењена вредност јавне набавке:

6.666.666,66

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:
Добијене две понуде следећих понуђача:
1.Key4 d.o.o Beograd, ul.Milovana Milovanovića br.2/36; ПИБ 108362976,МБ 20984074 ( носилац
групе)
2.Noleko d.o.o, Čačak, Bulevar Tanaska Rajića br.2, ПИБ 107673067, МБ 20848731 ( носилац групе
понуђача)

Разлог за обуставу поступка:
Наручилац је донео Одлуку о обустави поступка из објективних и доказивих разлога који се нису
могли предвидети у тренутку покретања поступка јавне набавке. Општинска управа као
наручилац планирала је Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2019 годину средства
за изградњу соларне електране средства у износу од 8.000.000,00 динара са пдв-ом. Поменута
инвестиција требало је да се заврши у 2019 години.
Како је понуђач Key4s d.o.o Beograd уложио захтев за заштиту права, а узимајући у обзир време за
одлучивање од стране Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки нису
се стекли услови за доношење одлуке о додели уговора.
Такође, Одлуком о буџету Општине Горњи Милановац за 2020 годину која је донета 10.12.2019
године, а пре достављеног решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних
набавки нису планирана средства за изградњу соларне електране. Доношењем Одлуке о
додели уговора а самим тим и закључењем уговора које би било у 2020 години, када се стекну
законски услови, наручилац би преузео обавезу односно закључио би уговор без обезбеђених
финансијских средства што би било у супротности са чланом 54. Закона о буџетском систему.

Када ће поступак бити поново спроведен:
/

Остале информације:

