
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: Јавна набавка је покренута на основу претходне сагласности директора ПД “ЈУГОИСТОК” Д.О.О. – НИШ, број 17961/1 од 25.12.2014. године. Oдлуку о покретању поступка предметне јавне набавке донео је директор Огранка "Електродистрибуција Прокупље" под бројем 8663/2 од 26.12.2014. године. Решење о образовању комисије за јавну набавку и именовање чланова за предметну јавну набавку донео је директор Огранка "Електродистрибуција Прокупље " под бројем 8663/3 од 29.12.2014. године.  Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку, објављен је на Порталу јавних набавки дана, 29.12.2014. године и истовремено објављен на интернет страници наручиоца што је у складу са чланом 57. ЗЈН. Конкурсна документација за предметну јавну набавку објављена је на Порталу јавних набавки дана, 29.12.2014. године  и истовремено објављена на интернет страници наручиоца што је у складу са чланом 62. ЗЈН.Дана, 29.12.2014. године, упућен је захтев за објављивање Позива за подношење понуда предузећу ЈП „Службени гласник“ – Београд ради објављивања на Порталу службених гласила РС и база прописа. Понуђач „Meters Unlimited“ д.о.о – Београд,преко свог адвокатског заступника „Public procurement intelligence“Нови Београд , је дана 30.04.2015. године под бројем 2856/1, поднео Захтев за заштиту права.Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права је објављно на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана, 30.04.2015. године.Дана, 05.05.2015. године,  Наручилац је Републичкој комисији за заштиту права понуђача, упутио одговор на поднети захтев са комплетном документацијом  из поступка јавне набавке.Дана, 05.05.2015. године,  Наручилац је Подносиоца захтева за заштиту права,  обавестио о послатом одговору Републичком комисији за заштиту права понуђача. У међувремену док се предмет јавне набавке добара: - БРОЈИЛА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, (ОРН: 38554000 – Бројила електричне енергије), налазио код Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки на одлучивање, oднoснo oд 01.07.2015. гoдинe наступиле су статусне промене у Електропривреди Србије, тако да от тог дана Наручилац ЕД ЈУГОИСТОК ДОО НИШ – ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Прокупље је престао да постоји.Дана, 24.07.2015. године, путем електронске поште, примљен је допис  Оператера дистрибутивног система „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ – Београд бр. 08.01.-1.0.0.0.- 40161/1 од 29.07.2015. године у коме се налаже обустава поступака јавних набавки бројила који су оглашени у претходном периоду.     Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је донела Решење бр. 4-00-1129/2015. године од 29.07..2015. године којим је у потпуности одбијен захтев за заштиту права подносиоца захтева„Meters Unlimited“ д.о.о – Београд.Међутим са формирањем новог предузећа „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, испланирано је да се све набавке добара – БРОЈИЛА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ,  обједињене и као један поступак спроведу са нивоа новог Привредног друштва. Ови разлози онемогућавају да се започети поступак оконча чиме је престао да постоји основ за спровођење поступка предметне јавне набавке, као објективни и доказиви разлог за обуставу предметног поступка, а све то сходно члану 109. ст. 2. Закона о јавним набавкама,  Наручилац - Оператор дистрибутивног система - ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд - Огранак Електродистрибуција Пирокупље", Милоша Обилића бр.36, ОБУСТАВЉА поступак јавне набавке добара: - БРОЈИЛА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, (ОРН: 38554000 – Бројила електричне енергије), број јавне набавке Пк-ЈН бр.23-14.            Сходно одлуци Генералног директора Александра Обрадовића са Пословног колегијума ЈП ЕПС и допису бр. 8.01.-1.0.0.0.- 40161/1 од 29.07.2015. године, да се обуставе све набавке бројила за које су расписани тендери, Наручилац - Оператор дистрибутивног система - ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд - Огранак Електродистрибуција Прокупље", Милоша Обилића 36, ОБУСТАВЉА поступак јавне набавке добара: - БРОЈИЛА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, (ОРН: 38554000 – Бројила електричне енергије), број јавне набавке Пк-ЈН бр.23/14.    Изнети разлог представља објективан и доказиви разлог за обуставу поступка предметне јавне набавке, који се није могао предвидети у време покретања поступка и који онемогућава да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала  потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци а сходно члану 109. ст.2. Закона о јавним набавкама.            Ова одлука се не доставља другим лицима у поступку, обзиром да је донета пре истека рока за подношење понуда и постаје коначна даном доношења.           
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