
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: Наручилац је дана 10.10.2014. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набaвке  услуга у отвореном поступку – „ Текуће поправке и одржавање немедицинске опреме ( и резервни делови)“обликоване по партијама.Дана 27.10.2014 године наручилац је истовремено објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, сходно члану 62. Закона о јавним набавкама.У извештају о стручној оцени понуда од 28.11.2014 године ,Комисија за предметну јавну набавку констатовала је следеће:До истека рока за подношење понуда за партију 12.– Стаклорезачке услуге,процењене вредности  400.000,00 динара без ПДВ-а, на адресу наручиоца, није приспела  ниједна понуда.Како нису испуњени  законски услови за доделу уговора, Комисија за јавну набавку предложила је одговорном лицу наручиоца обуставу поступка за партију 12.- Стаклорезачке услуге, а све у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама.Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије и донело одлуку о обустави поступка за партију 12.-Стаклорезачке услугеНаручилац ће за наведену партију спровести преговарачки  поступак сходно члану  36. став 1.тачка 1) Закона о јавним набавкама чим се за то стекну законски услови,односно када одлука о обустави поступка постане коначна.
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