
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: Добра:  Немедицинска опрема,-Партија 4- Клима уређаји ЈНМВ 10/2015.Шифра из ОРН: 42512000 - Инсталације за климатизацију
	Text6: 833.000,00 -(Процењена вредност Партија 4-Клима уређаји износи 300.000,00)без ПДВ-а.
	Text7: 2 (једна ) понуде,1. понуђач“ Elektro-industrijska servisna mreža ad -Beograd“ doo, Београд ,улица НХ Милорада Банџулића   бр:1,МБ 48661070, ПИБ  1003764612. понуђач “ Elektronik partner“ doo, Београд ,улица др Ивана Рибара бр:146,МБ 17589164,ПИБ 103605787
	Text12: 
	Text10: Наручилац је дана 20.04.2015 године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 10/2015, за јавну набавку добара „Немедицинска опрема“обликоване по партијама.За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници дана 30.04.2015 године.Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истој.У извештају о стручној оцени понуда бр. 03/1601-2  од  11.05.2015. године, Комисија за предметну  јавну набавку констатовала је следеће:За партију 4.Клима уређаји  процењене вредности 300.000,00 динара без ПДВ-а, до истека рока за подношење понуда приспеле су   две понуде.Понуда понуђача“Elektro-industrijska servisna mreža ad - Београд са понуђеном ценом од 370.750,00 динара без ПДВ-а.  Понуда понуђача“ Elektronik partner“ doo, Београд са понуђеном ценом од 391.000,00 динара без ПДВ-а, као и констатацијом да није достављено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понудеКомисија за предметну јавну набавку, у стручној оцени понуда,констатовала је да понуђена цена у обе понуде прелази процењену вредност предметне партије,  па је понуде оба понуђача ,сходно члану106. и 107. ЗЈН ,оценила као неприхватљиве.
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