Република Србија
Град Београд
Градска општина Савски венац
Комисија за јавну набаку
Број: XI-404-76/2020
22.4.2020.

Кнеза Милоша 69, 11000 Београд
www.savskivenac.rs

Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Услуге омладинске
задруге за потребе ГО Савски венац, Јн.бр.2019/6

Назив, адреса и интернет страна наручиоца: Градска општина Савски венац, Београд, Кнеза
Милоша 69, www.savskivenac.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке
је пружање услуга омладинске задруге за обављање повремених послова потребних за
обезбеђење услова за редовну делатност Општинске управе. Услугама су обухваћени
послови који нису систематизовани Актом о систематизацији радних места код наручиоца, а
то су: разношење часописа Општински информатор, дистрибуција разног материјала на
територији Градске општине Савски венац, извођење селидбе канцеларијског намештаја
изван општинске зграде, извођење селидбе канцеларијског намештаја унутар општинске
зграде, чишћење снега, уношење пелета, преношење архивског материјала из управне
зграде ГО Савски венац до ГО Савски венац.
98133110 Услуге које пружају организације младих
Процењена вредност јавне набавке: 833.333,00 динара без ПДВ-а
Број примљених понуда: 2 понуде
Подаци о понуђачима:
Назив / шифра понуђача

Задруга студената Универзитета у Београду
Београд, Светозара Марковића 79/I-III
Студентско омладинска задруга СТУДЕНТ ПЛУС
Београд, Павла Угринова 7

ПИБ

100223949
109905500

Матични број

07037872
21264750

Разлог за обуставу поступка: Поступак је обустављен на основу чл. 109. став 2. ЗЈН из
објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка
и који онемогућавају да се започети поступак оконча.
Одлуком о ребалансу буџета ГО Савски венац, која је објављена у „Сл.листу Града Београда“
бр.44/20 од 15.04.2020.године, више нису расположива средства предвиђена за ову набавку,
те наручилац не може преузети обавезе по предметној јавној набавци. Наведени разлог је
објективан и доказив разлог, није се могао предвидети у време покретања поступка и
онемогућава да се започети поступак оконча.
Поступак ће поново бити спроведен: Уколико се буду стекли услови за то и буду обезбеђена
финансијска средства.
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