ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Адреса наручиоца:

Магистратски трг бр. 1, 11080 ЗЕМУН

Интернет страница наручиоца:

www.zemun.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:
Услуге израде техничке документације за енергетску санацију са издавањем пасоша за
потребе земунских школа
ЈН ОП-У-26/19
71320000 - Услуге техничког пројектовања

Процењена вредност јавне набавке:

5.000.000,00 динара без ПДВ-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

1 пристигла понуда:
Група понуђача:
„Асоцијација за одрживи развој“
Булевар ослобођења бр. 3, Вршац
и
„Energy concept“ d.o.o.
Тихомира Остојића бр. 4, Нови Сад

Разлог за обуставу поступка:
На основу члана 106. став 1. тачка 2) и члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, понуда се одбија као неприхватљива јер
понуђач не испуњава додатне услове тражене конкурсном документацијом и то:
Пословни капацитет:
Доказ за све услове Пословног капацитета: копије закључених уговора и копије фактура а за техничку
документацију наручилац ће прихватити и копија странице елабората и налаза из које се види да је пројекте
који се траже потписало лице које је наведено као доказ кадровског капацитета. Поред наведеног потребно је
за објекте који су предмет израде техничке документације доставити и извод са сајта катастра као доказ о
кавдратури објеката.
Услов 2: Једно термовизијско снимање и идејни пројекат енергетске санације за један објекат било које
квадратуре.
Понуђач није доставио копије закљученог уговора и фактуре за извршено термовизијско снимање као и
доказе о квадратури објеката.
Услов 4: Идејни пројекат модернизације система унутрашњег осветљења од минимум 2.000 квадрата.
Понуђач није доставио доказ да је поменути идејни пројекат урадио за тражени минимум површине од 2000
квадрата.
Услов 5: Машински пројекат термотехничких инсталација у производном или стамбеном простору од
минимум 6.000 квадрата; Понуђач није доставио тражене доказе

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак за предметну набавку неће бити спроведен

Остале информације:
/

