
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: Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности бр. 28/15 ЈНМВ ``Стаклорезачки радови'' 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 поступка је тај што је Наручилац одбио достављене понуде као неприхватљиве.• Понуда понуђача З.Р. ``СИЛВЕР СТАКЛО``, Београд одбијена је као неприхватљива из разлога што понуђач није доставио доказе да испуњава додатне услове за учешће у предметном поступку јавне набавке, а који се односе на неопходни технички и кадровски капацитет, наведене у тачкама 7. и 8. табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације. Понуда понуђача З.Р. ``СИЛВЕР СТАКЛО``, Београд,   износи 1.113.490,00 динара, без ПДВ.• Понуда понуђача СЗР ``СТАКЛОПАН ПЛУС 11``, Београд одбијена је као неприхватљива из разлога што понуђач није доставио доказ да испуњава додатни услов за учешће у предметном поступку јавне набавке, а који се односи на неопходни технички капацитет, наведен у тачки 7. табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације (доказ да има, у својини или закупу, атестирану скелу за рад на висини до 4м). Понуда понуђача СЗР ``СТАКЛОПАН ПЛУС 11``, Београд износи 1.558.922,25 динара, без ПДВ.
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