
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:
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	Text10: ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке услуга: - Остале пројектантске услуге, (ОРН: 71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова) ПИ - ЈН бр. 36-15, из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном јавном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно наредних шест месеци.О б р а з л о ж е њ е Наручилац - Оператор дистрибутивног система - ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд - Огранак Електродистрибуција Пирот", Таковска бр.3, покренуо је поступак јавне набавке услуге: - Остале пројектантске услуге, (ОРН: 71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова), доношењем Одлуке о покретању поступка јавне набавке - у отвореном поступку - (ПИ-ЈН бр.36-15), под дел. бр.03-2027/2 од 14.05.2015. године. Основ за доношење предметне одлуке о покретању поступка јавне набавке била су планска документа за пословну 2015. годину (План набавки за 2015. годину и Финансијски план за 2015. годину).Међутим конкурсна документација за предметну јавну набавку је израђена тако да је наручилац у спецификацији захтева, захтевао израду документа по важећем Закону о легализацији објеката (Сл. гл. РС. Бр.95/2013 и 117/2014), мислећи да ће нови закон о легализацији бити донешен у току предметне јавне набавке и да ће бити времена за њену измену уколико би новим законом биле донешене новине за легализацију бесправно подигнутих грађевинских објеката.  Полазећи од чињеница да до дана 05.08.2015. године, није донет нови загон о легализацији бесправно подигнутих објеката и да наручилац не зна које ће новине донети нови закон, и самим тим документа која ће бити потребна за легализацију, то даље значи да је престао да постоји основ за спровођење поступка предметне јавне набавке и да би наставак поступка заначио беспотребно увећање трошкова за добијање одређених докумената која би по новим законом можда била непотребна или ће бити потребна у некој другој форми.   Изнети разлог представља објективан и доказиви разлог за обуставу поступка предметне јавне набавке, који се није могао предвидети у време покретања поступка и који објективно онемогућава да се започети поступак оконча, а сходно члану 109. ст.2. Закона о јавним набавкама.
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