
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: Наручилац је дана 20.01.2017. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1/2017, за јавну набавку услуга – контрола воде.За наведену јавну набавку наручилац је позив за подношење понуда поставио на сајту ЈКП „Напредак“ Сокобања и на порталу Управе за јавне набавке.До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су две понуде.У Извештају комисије о стручној оцени понуда бр. 140-7/17-02 од 17.02.2017. године, Комисија за јавне набавке је констатовала да су приспеле понуде неприхватљиве и зато предлаже да се поступак обустави.Комисија, после детаљног прегледа понуда понуђача установила је су обе понуде неприхватљиве. Понуђач SUPERLAB – Београд није доставио обавезне доказе из тачке 5. обавезних услова.Понуђач ЗЗЈЗ „Тимок“ – Зајечар није доставио цене како је тражено у конкурсној документацији. Комисија је тражила од Понуђача разјашњење цена  у обрасцу 2 – структура цена. Комисија не види оправданост расчлањивања цена и зато сматра да је ова понуда неприхватљива.
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