РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''

бр. 2428-29
31.10.2018. год.
БЕОГРАД

На основу члана 57. став 1. и члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени
гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и 68/15) објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави отвореног поступка јавне набавке радова за израду техничке документације и
уређењe приобаља на сидришту „Ушће’’ у Београду, ради смештаја речног брода „Сава”
са претходним радовима за постављање диверзантске подморнице П 911,
ЈН 22/2018
1. Назив и адреса наручиоца, број и датум доношења одлуке и интернет страница
наручиоца:
Република Србија - Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за
инфраструктуру, Војнограђевински центар ''Београд'', 11000 Београд, Немањина 15.
Одлука о обустави поступка је донета 19.10.2018. године.
Интернет страница http://www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs ''Јавне набавке
у МО и ВС''.
2. Врста наручиоца: Наручилац из члана 2. став.1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
3. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке су радови – израда техничке документације и уређењe
приобаља на сидришту „Ушће’’ у Београду, ради смештаја речног брода „Сава” са
претходним радовима за постављање диверзантске подморнице П 911.
Ознаке из општег речника набавки:
– 71240000 - Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања
– 71250000 - Архитектонске, техничке и геодетске услуге
– 71332000 – Геотехничке инжењерске услуге
– 45000000 – Грађевински радови
Предметна набавка није обликована по партијама.
5. Процењена вредност набавке: Процењена вредност јавне набавке је 5.242.700,00
динара, односно 6.291.240,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.
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6. Број примљених понуда:
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца није пристигла ниједна
понуда.
7. Разлог за обуставу поступка:
Поступак јавне набавке обуставља се у складу са одредбом члана 109. став 1. ЗЈН, јер
нису испуњени услови за доделу уговора.
8. Када ће поступак бити поново спроведен:
Наручилац ће поново спровести поступак јавне набавке уколико не буде промене
елемената у захтеву за покретање јавне набавке и измене Плана јавне набавке.

К О М И С И Ј А ЗА ЈН бр. 22/2018
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