
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:


	Blank Page

	Text1: Дом ученика средњих школа Зајечар
	Text2: Скопљанска бб, 19000 Зајечар
	Text3: http://www.internatza.edu.rs/
	Text5: Предмет јавне набавке су добра - материјал за чишћење и прање.Ознака из општег речика набавке: 39830000 - производи за чишћење.Партија 2 - хемијска средства.
	Text6: Процењена вредност ЈНМВ број 01/2017 износи: 1.982.358,33 динара без ПДВ-аПроцењена вредност ЈНМВ број 01/2017 за партију 2 - Хемијска средства износи: 580.000,00 динара без ПДВ-а
	Text7: Благовремено, тј. до дана 10.03.2017.године, до 11 часова, за партију 2 - Хемијска средства примљене су две понуде следећих понуђача и то по наведеном редоследу:1. Новица Ђокић пр Агенција Хумана плус, Бор, ул.Др Миловановића бр.15/3, 19210 Бор, заведена у Дому ученика средњих школа под бројем 741 од 10.03.2017.године и 2. Натали дрогерија, Ниш, ул.Благоја Паровића 4/12, 18000 Ниш, заведена у Дому ученика средњих школа под бројем 742 од 10.03.2017.године
	Text12: 
	Text10: За партију 2 - Хемијска средства одбијене су све приспеле понуде понуђача:  Новица Ђокић пр Агенција Хумана плус, Бор, ул.Др Миловановића бр.15/3, 19210 Бор и понуда понуђача: Натали дрогерија, Ниш, ул.Благоја Паровића 4/12, 18000 Ниш, јер нису за све артикле из партије 2 достављени атести о здравственој исправности и безбедоносне листе.
	Text11: Поступак јавне набавке предметних добара, биће спроведен по објављивању обавештења о обустави поступка јавне набавке на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
	Dropdown3: [Добра]
	Dropdown1: [Просвета]
	Dropdown2: [Поступак јавне набавке мале вредности]


