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Датум: 12.07.2016.године
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
изградњу,,урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево
Смедерево,, у
својству наручиоца
наручиоца,, у складу са одредбом члана 109
09.. ст
ст.. 5. ЗЈН
ЗЈН,, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.

назив, адреса и интернет страница ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ИЗГРАДЊУ,, УРБАНИЗАМ И
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ СМЕДЕРЕВО
наручиоца;
СМЕДЕРЕВО
СМЕДЕРЕВО,, ТРГ РЕПУБЛИКЕ БР
БР.. 5

2.

врста наручиоца;

3.

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;

4.

www.direkcijasd.co.rs
Јавно предузеће локалне самоуправе
- Предмет јавне набавке је мешовита набавка
набавка,, коју у
и живиних
претежном делу чине радови на замен
замени
светиљки (HPM
)
укупне
појединачне
снаге
приближно
HPM)
151 W (расветно тело 125 W + пригушница
пригушница)) набавком и
и LED
уградњом предвиђеног броја два типа светиљк
светиљки
расвете максималне инсталисане снаге (испред
драјвера ) до 47 W и до 60 W, на стубовима
нисконапонске електромреже у 27 сеоских насељених
места на територији Града Смедерева
Смедерева,,а који радови
обухватају демонтажу постојећих живиних светиљки и
њихово одлагање
одлагање,, набавку и монтажу светиљки LED
расвете тражених карактеристика
карактеристика,, измештање мерних
уређаја из трафо станице постављањем мерних ормана
са пратећом опремом поред објекта трафо станице
станице,,
постављање разделних ормана са аутоматиком код
стубова на месту изласка кабла јавног осветљења
осветљења,,
односно прикључка са петим проводником НН мреже
мреже,,
набавку и уградњу одговарајућег система за даљинско
управљање јавним осветљењем заснованог
на
савременим
електронским
и
комуникационим
технологијама и израду геодетског снимка изведеног
стања у дигиталном облику у складу са прописима из
области геодезије
геодезије,,а у циљу ажурирања Катастра
водова у РГЗ и друге пратеће и припадајуће радове
радове..
-Место извођења радова је територија 27 сеоских
насељених места Града Смедерева
- '' Реконструкција јавног осветљења постављањем
''
LED расвете
расвете''
- 31500000 - Расветна опрема и електричне светиљке
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5.
6.

процењена вредност јавне набавке;
број примљених понуда и подаци о
понуђачима;

7.

разлог за обуставу поступка

8.

када ће поступак бити поново
спроведен

175.000
175.000..000 динара
динара,,са ПДВ 210.000.000
Наручилац је обустави поступак јавне набавке у фази
пре истека рока за пријем понуда
понуда,,тако да није имао
примљених понуда
Током периода од објаве позива за подношења понуда
до доношења одлуке о обустави поступка
поступка,, настале су
нове околности
околности,, а које наручиоцу нису биле познате у
тренутку доношења предметне одлуке о покретању
поступка и објаве јавног позива
позива..Ове околности се
односе на предстојећу реорганизацију наручиоца и
могућност другачијег дефинисања обавеза локалне
самоуправе кроз друге организационе облике
облике,, а што
онемогућава спровођење предметне јавне набавке од
стране наручиоца
наручиоца,, која јавна набавка је била
предвиђена за реализацију кроз три буџетске године
године..
Наручилац неће више спроводити предметну јавну
набавку

