
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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	Text12: 
	Text10: Обуставља се поступак јавне набавке у отвореном поступку ''Ватрогасна заштитна опрема (Партија 5 – Остала заштитна ватрогасна опрема)'' бр. 24/2015 ОП, на основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама из разлога што нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама, с обзиром да није прибављена најмање једна прихватљива понуда.Разлог за обуставу поступак је тај, што је наручилац одбио понуде као неприхватљиве и неодговарајуће.Понуда понуђача ''TREZOR VOLGA'' д.о.о, одбија се као неприхватљива из следећих разлога:• Понуђач ''TREZOR VOLGA'' д.о.о. уз понуду није доставио сертификате и техничку спецификацију преведене на српски језик, као што је тражено  у Обрасцу 5. Тачка 1. Конкурсне документације.• Понуда понуђача ''TREZOR VOLGA'' износи 3.068.355,00 динара без ПДВ.Понуда понуђача ''BEXING'' д.o.o., одбија се као неприхватљива из следећих разлога:• Понуђач ''BEXING'' д.о.о. уз понуду није доставио сертификате и техничку спецификацију преведене на српски језик, као што је тражено  у Обрасцу 5. Тачка 1. Конкурсне документације.Понуда понуђача ''BEXING'' д.o.o., одбија се као неодговарајућа из следећих разлога:• Понуђач ''BEXING'' д.o.o. није доставио техничку спецификацију за позиције 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, и 18; такође није доставио тражене сертификате који доказују испуњеност услова захтеваних конкурсном документацијом за позиције 13, 15, 16 и 23.• Понуда понуђача ''BEXING'' д.o.o. износи 2.861.122,10 динара без ПДВ.
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