
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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ПЗП ДОО Пожаревац, који је поднео  понуду  са подизвођачем ГПД ''Нискоградња'' ДОО Смедеревска Паланка 
ПЗП ''ПОЖАРЕВАЦ'' ДОО ПОЖАРЕВАЦ , из Пожаревца, ул. Трг Радомира Вујовић1/II, ПИБ 100440287, Матични број 07143761
''Нискоградња'' ДОО Смедеревска Паланка, са седиштем у Смедеревској Паланци, ПИБ 106423150, матични број 20598930 .
	Text12: 
	Text10: По јавном позиву објављеном на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца  и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа дана 18.07.2019.. године, на адресу наручиоца благовремено односно до 26.08.2019. године до 10,00 часова, доспела је једна понуда.  
Како нису били испуњени услови из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку  Радови на ојачавању коловозне конструкције, по партијама -  Партијa 5: Санација тротоара у делу улице Воје Дулића ( од галерије Милене Павловић Барили до Његошеве) са уклањањем дела ограде према Тргу Даворјанке Пауновић  ЈН ОП 51/2019,предложила је одговорном лицу наручиоца да за наведену набавку донесе одлуку о обустави поступка, јер је понуђач  премашио  наведени износ процењене вредности ове партије.
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