
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: На основу члана 109. Став 1. ЗЈН (''Сл.гласник РС'' бр.124/12, 14/15, 68/15) – „уколико нису испуњени услови за Одлуку о закључењу уговора“:до истека рока за подношење понуда, на адресу Наручиоца пристигле су две понуде за Партију 1. Према члану 106., став1., тачка 5., Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду која садржи друге недостатке из којих није могуће утврдити стварну садржину понуде нити је упоредити са другим понудама, како је понуда понуђача У.Р. „Кафана Колубара" непотпуна, па је стога није могуће упоредити са другим понудама, комисија је предложила да се одбије понуда понуђача У.Р. „Кафана Колубара" јер садржи битне недостатке. Комисија је констатовала да је понуда понуђача ВОЈНА УСТАНОВА " ДЕДИЊЕ" благовремена, потпуна али неодговарајућа, јер није задовољила важан критеријум који се односи на доступност услуге, а то је удаљеност ресторана максимум 1000 метара, па  је предложила  да се понуда одбије као неприхватљива.
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