
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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	Text5: Набавка добара: - НАБАВКА БРОЈИЛА,Назив и ознака из општег речника набавке: 38554000 – Бројила електричне енергије
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	Text7: Поступак се обуставља пре истека рока за подношење понуда.
	Text12: 
	Text10:         I.      ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке добара: - НАБАВКА БРОЈИЛА, (ОРН: 38554000 – Бројила електричне енергије) по предмету ПИ - ЈН бр. 30-15, из разлога што je од 01.07.2015. године дошло до статусних промена У Електропривреди Србије, па самим тим и Електродистрибуција Пирот је престатала да постоји као наручилац. Са оснивањем новог предузећа све набавке добара – БРОЈИЛА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, биће обједињене и спроведене 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.II.       Обустава предметног поступка јавне набавке не доводи до престанка потребе наручиоца за предметним добрима у току текуће пословне - 2016. године. III.       Поступак предметне јавне набавке ће се покренути и спровести у току 2016. буџетске године на основу планских докумената који се односе на пословну 2016. годину (План набавки за 2016. годину и Финансијски план за 2016. годину), који ће бити донети након статусних промена и оснивања новог Привредног друштва, као и доношењем нове одлуке о покретању поступка, уколико су испуњени услови за њено доношење у складу са Законом о јавним набавкама.  IV.        Oва Одлука ступа на снагу даном њеног доношења, од када ће се и примењивати.                  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 отворени поступак јавне набавке добара: - НАБАВКА БРОЈИЛА, (ОРН: 38554000 – Бројила електричне енергије), доношењем Одлуке о покретању поступка јавне набавке - у отвореном поступку - (ПИ-ЈН бр.30-15), под дел. бр.03-2033/2 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), као и сагласност директора ПД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О. – Ниш бр.6340/1 од 05.05.2015. године.Наручилац је дана 14.05.2015. године, донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, број 03-2033/2. У складу са чл. 62. ст.1. ЗЈН, позив за достављање понуда и конкурсна документација бр. 03-2033/5 за јавну набавку ПИ-ЈН бр.30-15, објављени су дана 30.06.2015. године на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www. јugoistok.com.Дана 21.07.2015. године у року за достављање понуда поднет је Захтев за заштиту права, од стране фирме „SIТЕL“ д.о.о. Београд, услед чега је одговор на поднети захтев за заштиту права и комплетна документација прослеђена Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.Дана 02.03. 2016. године на адресу Наручиоца стигло је решење бр. 4-00-2059/2015 од 19.02.2016. године, Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, којим се усваја захтев за заштиту права подносиоца захтева „SIТЕL“ д.о.о. Београдa и делимично поништава отворени поступак јавне набавке добара – НАБАВКА БРОЈИЛА бр. Набавке ПИ-ЈН бр.30-15.   У Образложењу Закључка Републичке комисије од 19.02.2016. године, на 7 страни наведено је да: Након пријема ове одлуке, наручилац је дужан да измени конкурсмну докуменатцију, тако што ће, сходно одредби члана 61. Став 1. ЗЈН, прецизирати техничку спецификацију у погледу одређивања шта се подразумева под обрачунским подацима, као и колика је дужина обрачунског периода.У складу са наведеним ставом Републичке комисије, Наручилац је дана 03.03.2016. године извршио измену конкурсне документације и тог истог дана измењену конкурсну документацију и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда објавио на Порталу јавних набавки и на својој  интернет страници што је у складу са чланом 63. ЗЈН.            Са статусним променама у Електропривреди Србије и са  формирањем новог предузећа „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, а док се предмет јавне набавке добара: - НАБАВКА БРОЈИЛА, налазио код Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки на одлучивање испланирано је да се све набавке добара – БРОЈИЛА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, обједине и као један поступак спроведу са нивоа новог предузећа. 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 Пирот, Таковска бр.3, ОБУСТАВЉА поступак јавне набавке добара: - НАБАВКА БРОЈИЛА, (ОРН: 38554000 – Бројила електричне енергије), број јавне набавке ПИ-ЈН бр.30-15.            Ова одлука се не доставља другим лицима у поступку, обзиром да је донета пре истека рока за подношење понуда и постаје коначна даном доношења.ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту Права у поступцима јавних набавки, а предати Наручиоцу.
	Text11: Поступак предметне јавне набавке ће се покренути и спровести у току 2016. буџетске године на основу планских докумената који се односе на пословну 2016. годину (План набавки за 2016. годину и Финансијски план за 2016. годину), који ће бити донети након статусних промена и оснивања новог Привредног друштва, као и доношењем нове одлуке о покретању поступка, уколико су испуњени услови за њено доношење у складу са Законом о јавним набавкама.
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