
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Процењена вредност јавне набавке:

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Врста поступка јавне набавке:



Када ће поступак бити поново спроведен:

Остале информације:

Разлог за обуставу поступка:


	Blank Page

	Text1: Општина Рача
	Text2: Карађорђева 48
	Text3: www.raca.rs
	Text5: Набавка радова - Реконструкција дома здравља "Милоје Хаџић - Шуле" у Рачи, општина Рача, редни број ЈН 14/2019  ОРН: 45400000 - Завршни грађевински радови 
	Text6: 125.497.174,24 динара
	Text7: Шест примљених понуда:1) Заједничка понуда групе понуђача:COMPACT INDUSTY DOO SVILAJNAC, Кнеза Милоша бб, Свилајнац; AD SPEKTAR INVEST PARAĆIN, Војводе Мишића 37, Параћин; TECHNOSECTOR DOO KRAGUJEVAC, Краља Александра I Карађорђевића 34, Крагујевац; SUNCE MARINKOVIĆ DOO KRAGUJEVAC, Лепенички булевар 39, Крагујевац;2) Група понуђача: „ROOFS“ DOO, Нови Београд, Бул. Михајла Пупина 5/III/10; „ PROBANAT – IZGRADNJA“ DOO, Београд, Прешевска 42; „MULTITEK ELEKTRONIK“ DOO, Лесковац, Стевана Сремца 14; „RAZVOJ MARKOVIĆ“ SGR, Крупањ, 21. Септембра 21;3) Група понуђача:Komunalno preduzeće „Dimničar“ a.d. Beograd, Делиградска 26, Београд; Braća Glišić doo Rakovica, Патријарха Димитрија 151м, Београд; Društvo sa ograničenom odgovornošću  Investgradnja Leskovac, Југ Богданова бб, Лесковац; Društvo sa ograničenom odgovornošću za građevinske radove  i usluge Jastrebac dimnjaci Smederevo, С. Совјета 7/24, Смедерево; Подизвођачи: Modekolo doo Beograd, Ђорђа Станојевића 9г, Београд; Brem group doo Beograd, Ослобођења 39б, Београд; Yunirisk doo, Симина 18, Београд; Art group energy doo Veternik, Исидоре Секулић 24, Ветерник;4) Конзорцијум: „SOMBORELEKTRO“ d.o.o Sombor, Ади Ендре 27, 25000 СОМБОР; „DALKOM“ d.o.o. Smederevo, Српског Совјета 1А, 11300 СМЕДЕРЕВО;5) Заједничка понуда: SLOGA CONSTRUCTION DOO, лица рвослав раковића број 6, 34000 Крагујевац,; Standars invest group doo, Сазонова број 106, 11000 Београд; ALMAKS d.o.o, Господара Вучића број 129, 11000 Београд;6) Група понућачa: ОБИ д.о.о. Београ, Звечанска 60-62; ЕЛСАТ д.о.о. Чачак, Гвоздена Пауновића број 6.
	Text12: /
	Text10: У време покретања поступка Наручилац је имао обезбеђена средства за реализацију поступка јавне набавке по основу  Уговора о правима и обавезама  закључен 08.07.2019 године,  између општине Рача и Канцеларије за управљање јавним улагањима за реализацију пројекта обнове и унапређења објекта реконструкције дома здравља Милоје Хаџић Шуле у Рачи  заведен код општине Рача под бројем  351-71/2019-III-01, а код Канцеларије под бројем 351-01-74/2019-01 .Дана 08.04.2020 године, Канцеларија за управљање јавним улагањима обавештењем број 4-00-1/2020-I oд 07.04.2020 године,  обавестила је општину Рача да неће бити у могућности да извршава плаћања у вези са реализацијом јавних набавки радова у вези  са реализацијом пројекта у оквиру Програма, што се може сматрати објективним и доказивим разлогом за обуставу поступка јавне набавке, а који се није могао предвидети у време покретања поступка и који онемогућава да се започети поступак оконча и да у складу са наведеним у свим покренутим поступцима у којима је у току фаза стручне оцене понуда донесе Одлука о обустави поступка.Дана  04.05.2020 године  Канцеларија за управљање јавним улагањима је Наручиоцу општини Рача доставила  Изјаву о једностраном раскиду Уговора  о правима и обавезама канцеларије за управљање јавним улагањима и општине Рача  у реализацији пројекта обнове и унапређење објекта реконструкције дома здравља У Рачи  број 351-01-74/2019-01  наводећи да су наступиле околности услед којих је Канцеларија принуђена да раскине предметни уговор, а имајући у виду тренутно ванредно стање и ситуацију у земљи као и Закључак Владе о привременој обустави извршења појединих расхода и издатака  СП.бр.187/2020-03,  а који обухватају и расходе у оквиру реализације наведеног програма. У наведеној изјави  се даље наводи да Канцеларија неће бити у могућности да извршава плаћања у вези са реализацијом пројекта у оквиру програма и да није у могућности да обезбеди финансијска средства потребна за реализацију наведеног пројекта, те из наведеног разлога раскида  Уговор због недостатка средстава.С обзиром на горе наведено  Наручилац није могао да предвиди да ће доћи до једностраног раскида Уговора  због напред наведених околности, те се јавна набавка обуставља из објективних и доказивих разлога које се нису могле предвидети у време покретања поступка  
	Text11: /
	Dropdown3: [Радови]
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Dropdown2: [Отворени поступак]


