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:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Добра

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:
Набавка намештаја
ЈН МВ-Д-3/20
ОРН:
39130000 – канцеларијски намештај

Процењена вредност јавне набавке:

830.000,00 РСД без ПДВ-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

2 примљене понуде:
Компанија за производњу, грађевинарство, трговину, угоститељство, туризам, промет и
пружање услуга у земљи и иностранству „Ктитор“ д.о.о. Београд (Земун)
ул. Добановачки пут 58, Београд;
МБ: 07484313; ПИБ: 100001999
и
„ГАЈ – ИНЖЕЊЕРИНГ И ОПРЕМАЊЕ“ ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН)
ул. Цара Душана бр. 266, Београд-Земун
МБ: 07551754; ПИБ: 100014609

Разлог за обуставу поступка:
Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20 ГВ од 17.03.2020. године наложено је свим
градским буџетским корисницима да за све започете поступке јавних набавки пре закључења уговора
морају прибавити сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда како не би била
угрожена ликвидност буџета град Београда и конкретног наручиоца у периоду трајања ванредног стања.
Градска општина Земун је упутила захтев за прибављање сагласности на закључење уговора у
предметној јавној набавци под бројем 06-258/2020 од 27.03.2020. године, Секретаријату за финансије
управе града Београда.
Одлуком број 03-031-1684-19/20 од 30.03.2020. године Секретаријат за финансије Градске управе
града Београда је захтев за давање сагласности одбио и тиме нам укинуо апропријацију у буџету и
надлежност да буџетска средства у складу са својим псоловним планом реализујемо кроз предметну
јавну набавку. Комисија Наручиоца је на основу наведене Одлуке Градске управе града Београда
предложила одговорном лицу Наручиоца да донесе Одлуку о обустави предметног поступка јавне
набавке на основу члана 109. став 2. ЗЈН, из објективних и доказивих разлога, који се нису могли
предвидети у време покретања поступка а који онемогућавају да се започети поступак оконча доделом
уговора

Када ће поступак бити поново спроведен:
/

Остале информације:
/

