ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Општинска управа Бор

Адреса наручиоца:

ул.Моше Пијаде бр. 3,Бор

Интернет страница наручиоца:

www.opstinabor.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Услуге

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:
Предмет јавне набавке која се спроводи у отвореном поступку је набавка услуга - Јавна набавка за доделу јавног
уговора о јавно-приватном партнерству за вршење енергетске услуге применом мера уштеде енергије са „LED“
технологијом на територији општине Бор - ЈН ОУ 32-У/2017.
- Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН):
71314200 Услуге увези са управљањем енергијом
71314300 Саветодавне услуге у вези са енегетском ефикасношћу
50232100 Услуге одржавања уличне расвете
50232110 Пуштање у рад уређаја јавне расвете
45316000 Радови на инсталацији расветних и сигналних система
Енергетска услуга која је предмет јавне набавке према допунском речнику класификована је у одељку К
(Остала својства за енергетику и дистрибуцију воде), у групи А (Својства за енергетику и дистрибуцију воде) под:
− КА03 За електричну опрему
− КА04 За електричне инсталације

Процењена вредност јавне набавке:

Процењена вредност јавне набавке је износ од
405.471.600,00 динара без пдв-а, односно 486.565.920,00
динара са пдв-ом

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

/

Разлог за обуставу поступка:
Предметни поступак се обуставља по основу члана 109. став 2. Закона о јавним набавкама («Службени
гласник РС» број124/2012, 14/2015 и 68/2015) : « Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из
објективних и доказивих разлога, услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због
чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.»
Поступак се обуставља из разлога што за реализацију предметне јавне набавке треба обезбедити
велики износ финансијских средстава у буџету Општине Бор у временском периоду од десет година.
Прилив финансијских средстава у буџет Општине Бор је мањи од планираног, па постоји велика опасност и
ризик да би преузимањем овакве финансијске обавезе била доведена у питање ликвидност буџета
Општине Бор.
Накандним испитивањем тржишта у току спровођења јавне набавке, дошло се до сазнања да се услуга
замене сијалица ЛЕД расветом може набавити у много краћем временском периоду и за много мањи износ
финансијских средстава.
Из свих напред наведених разлога, одлучено је да у текућој години нема услова, нити потребе за
даљом реализацијом предметне јавне набавке, односно да је престала потреба Наручиоца за
предметном набавком, због чега се иста неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних
шест месеци.

Када ће поступак бити поново спроведен:
/

Остале информације:
Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је дана 05.10.2017.год
донела Решење бр. 4-00-1074/2017 ( примљено код Наручиоца дана 03.11.2017.год. зав.бр.
4562) којим одбија захтев за заштиту права подносиоца захтева.
Из свега наведеног, Наручилац објављује ово Обавештење по коначности Одлуке о Обустави
поступка бр. 404 - 495 / III-01-2017 од 19.07.2017.године, а све у складу са чланом 109. ст.4
ЗЈН-а.

