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Број: ЈН 17-3/2016 – 3/2380
Датум: 29.06.2016.године
Јавно предузеће Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево,у
својству наручиоца, у складу са одредбом члана 109. ЗЈН,одлучујући у поступку јавне набавке ЈН 173/2016 '' Реконструкција јавног осветљења постављањем LED расвете '' која се спроводи у
отвореном поступку и за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца, дана 07.06.2016.године, донело је дана 29.06.2016.године следећу
ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке ЈН 17-3/2016 '' Реконструкција јавног
осветљења постављањем LED расвете '', покренут на основу Одлуке о покретању поступка
године
јавне набавке ЈН 17-3/2016 од 06.06.2016.
06.06.2016.године
године,, за коју је позив за подношење понуда објављен
године
став 2. ЗЈН који се односе на
07.06.2016.
07.06.2016.године
године,, из разлога предвиђених у члану 109.
109.став
немогућност наручиоца да оконча предметну јавну набавку из објективних и доказивих
разлога
разлога,, а који разлози нису наручиоцу били познати у тренутку доношења одлуке о
покретању поступка и објави јавног позива
позива..
Трошкова припремања понуда није било
било..
Образложење
Наручилац Јавно предузеће Дирекција за изградњу,урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево је на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН 17-3/2016 од
06.06.2016.године '' Реконструкција јавног осветљења постављањем LED расвете '' објавило
позив за подношење понуда у складу са одредбама чланова 39.,55., 57, и 60. ЗЈН, дана
07.06.2016.године.
Током периода од објаве позива за подношења понуда до доношења одлуке о обустави
поступка, настале су нове околности, а које наручиоцу нису биле познате у тренутку доношења
предметне одлуке о покретању поступка и објаве јавног позива.Ове околности се односе на
предстојећу реорганизацију наручиоца и могућност другачијег дефинисања обавеза локалне
самоуправе кроз друге организационе облике, а што онемогућава спровођење предметне јавне
набавке од стране наручиоца, која јавна набавка је била предвиђена за реализацију кроз три буџетске
године.
Како је захтев за заштиту права поднет у фази пре пријема, односно, подношења понуда,
потенцијални понуђачи нису имали трошкове за подношење понуда.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке захтев за заштиту права може да поднесе заинтересовано лице у року од десет
дана од дана објављивања ове одлуке на Порталу јавних набавки,у складу са чланом 149. ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу,а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
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