
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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	Text1: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије"ЈУГОИСТОК" Д.О.О. из Ниша.
	Text2: Бул. Зорана Ђинђића бр.46 а. 18000 Ниш
	Text3: www.jugoistok.com.
	Text5: Набавке услуга: - интерни аудит за акредитовану лабораторију, преиспитивање по захтеву стандарда 17020:2002, имплементација и унапређење по захтеву стандарда 17020:2012 (79410000 – услуге саветовања у пословању и управљању).
	Text6: 1.900.000,00 динара без ПДВ-а
	Text7: У предметној јавној набавци поднете су две понуде, следећих понуђача и то: 1. „ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА“, из Београда, улица Јове Илића бр.154, ПИБ 100383934, мат.бр. 07004044, законски заступник и лице одговорно за закључење уговора, др. Милан Мартић.          2. „ИНСТИТУТ ЗА ИСТРАЖИВАЊА И ПРОЈЕКТОВАЊА У ПРИВРЕДИ“, из Београда, улица Ватрослава Лисинског бр.12А, ПИБ 100211379, мат.бр. 17380427, законски заступник и лице одговорно за закључење уговора, др. Бранко Васић.         
	Text12: 
	Text10: Државна Ревизорска институција сугерисала је наручиоцу да све истородне позиције из Плана набавки буду обједињене у једну, наручилац је био приморан да позиције (интерни аудит за акредитовану лабораторију, преиспитивање по захтеву стандарда 17020:2002 и имплементација унапређење по захтеву стандарда 17020:2012) споји у једну позициј, а започети поступак обустави.Новонасталом ситуацијом директно смо утицали на време потребно за завршетак овог посла и довели у питање могућност суспензије додељеног нам Сертификата о Акредитацији (акредитациони број 06-118) којим се потврђује да организација ЕД ''Југоисток'' д.о.о. Ниш задовољава захтеве стандарда 17020:2002 и да је компетентна за обављање послова контролисања који су специфицирани у обиму акредитације као контролна организација типа Ц. Сходно горе наведеном, тражене услуге предвиђене предметном јавном набавком ЈН бр.19/13, започели смо сами да одрађујемо. Како се налазимо у поодмаклој фази тог посла потреба за услугом у вези ове јавне набавке је престала. Напред изнети разлог представља објективан и доказиви разлог за обуставу поступка предметне јавне набавке, који се није могао предвидети у време покретања поступка и који објективно онемогућава да се започети поступак оконча, односно услед кога је престала потреба наручиоца за предметном набавком, а сходно члану 109. ст.2. Закона о јавним набавкама.
	Text11: У другој половини 2014. године.
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