РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Комисија за јавну набавку
Број: 404/2-116/2013
Датум: 10.7.2013.
Београд, Његошева 77
Градска општина Врачар, на основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“, број 124/2012)
објављује
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: Квалификациони поступак – прва фаза (признавање
квалификације)
Врста предмета: Радови
Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из
класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Признавање квалификације подносиоцима пријава за радове који ће се изводити на текућим
поправкама и одржавању фасада стамбених зграда на територији градске општине Врачар
(назив и ознака из општег речника набавкe: грађевински радови, шифра: 45000000).
Процењена вредност јавне набавке: 90.000.000,00 динара без пореза на додату вредност
Број примљених пријава и подаци о подносиоцима пријава:
До истека рока за подношење пријава достављено је 12 пријава и то:
- „МЕТАЛ-ОБРЕНОВАЦ“ ДОО, БЕОГРАД - ОБРЕНОВАЦ, КРАЉА АЛЕКСАНДРА ПРВОГ
10/Б (самостална пријава)
- „БРАЋА ГЛИШИЋ“ ДОО, БЕОГРАД, ПАТРИЈАРХА ДИМИТРИЈА 151М (самостална
пријава)
- АД „СТАНДАРД“, ЛЕСКОВАЦ, БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 92 (самостална пријава),
- „БАЛКАН-ГРАДЊА“ ДОО, БЕОГРАД, ЈУРИЈА ГАГАРИНА 229/I, ЛОКАЛ 259 (заједничка
пријава са „АЛФИНГ“ ДОО, БЕОГРАД, МАКСИМА ГОРКОГ 56, ЛОКАЛ 4)
- „ОРНАМЕНТ ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО, БЕОГРАД, РЕБЕКЕ ВЕСТ 102 (самостална
пријава)
- „NIKOVIĆ COMPANY“ ДОО, БЕОГРАД, РЕБЕКЕ ВЕСТ 102 (самостална пријава),
- ГПЗ „ТЕХНО - БЕОГРАД“ БЕОГРАД - НОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 35/А
(заједничка пријава са „ЕНЕРГОМОНТАЖА“ АД, БЕОГРАД, ЖИВОЈИНА ЖУЈОВИЋА 14),
- „TEAM INVESTORS M“ ДОО БЕОГРАД, ТОПЛАЧКИ ВИС 12 (заједничка пријава са „AS
COMMERCE – STAN“ ДОО, БЕОГРАД, ОБАЛСКИХ РАДНИКА 17)
- „ЈАДРАН“ АД, БЕОГРАД, КОРНАТСКА 2 (самостална пријава)
Ознака: К.2.01-3

Страна 1 од 2

- „ЈУГОГРАДЊА“ ДОО, БЕОГРАД, ДР ВЕЛИЗАРА КОСАНОВИЋА 22 (самостална пријава),
- „ЕКСПЕРТУНИВЕРЗАЛ“ ДОО, БЕОГРАД, КАЛУЂЕРИЦА, ПРОЛЕТЕРСКИХ БРИГАДА
7Б (самостална пријава)
- „ТЕКТОН“ ДОО, БЕОГРАД, КНЕЗ ДАНИЛОВА 39 (заједничка пријава са
„ЕНЕРГОМОНТАЖА“ АД, БЕОГРАД, ЖИВОЈИНА ЖУЈОВИЋА 14).
Разлог за обуставу поступка:
Како је према члану 34. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“, број 124/2012) за доношење одлуке о признавању квалификације неопходно да листа
садржи најмање 5 кандидата (5 прихватљивих пријава), Наручилац је, услед неиспуњења услова за
доношење одлуке о признавању квалификације, на основу члана 109. став 1. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012), донео Одлуку о обустави
поступка јавне набавке за признавање квалификацијe подносиоцима пријава за извођење радова на
текућим поправкама и одржавању фасада стамбених зграда на територији градске општине Врачар
(прва фаза квалификационог поступка).
Поновно спровођење поступка:
Поступак за признавање квалификацијe подносиоцима пријава за извођење радова на текућим
поправкама и одржавању фасада стамбених зграда на територији градске општине Врачар (прва
фаза квалификационог поступка) биће поново спроведена након коначности Одлуке о обустави
поступка, током трећег квартала 2013. године.
ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ
Александра Јовановић, с.р.
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