
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. Ниш.
	Text2: Бул. Зорана Ђинђића бр.46 а. 18000 Ниш.
	Text3: www.jugoistok.com.
	Text5: Набавка радова: - завршни грађевинско-занатски радови са уређењем ентеријера нове управне зграде у Врању (45400000 - Завршни грађевински радови, IA 05 - Завршни радови, IA 09 -  ЈН бр.13/13.
	Text6: 86.500.000,00 динара без ПДВ-а
	Text7: У предметној јавној набавци поднете су три понуде, следећих понуђача и то: 1. Заједничка понуда понуђача: „CREDO“ д.о.о. из Врања, ул. Париске Комуне бр.4/6, ПИБ 100549998, мат.бр. 17295497, законски заступници Горан Савић и Драган Стојменовић, лице одговорно за закључење уговора Зорица Јосић и понуђача „PRO-METAN“ д.о.о. из Ниша, ул. Хероја Поп Миће бр.53, ПИБ 103829489, мат.бр. 20014067, законски заступник Никола Киров.        2. Заједничка понуда понуђача: GP „Tončev Gradnja“ д.o.o. из Сурдулице, ул. Пети септембар бр.5, ПИБ 100951226, мат.бр. 17423851, законски заступник и лице одговорно за закључење уговора Љубен Владимиров, понуђача „LEVEL“ д.о.о. из Ниша, ул. 12 фебруар 121, ПИБ 103029132, мат.бр.17506668, законски заступник Звонко Цветковић и понуђача „MAR NI FON“ д.о.о. из Ниша, ул. Војводе Танкосића бр.9, ПИБ 103972270, мат.бр. 20061952, законски заступник Небојша Јовановић.  3. Понуда понуђача „BAUWESEN“ д.о.о. из Вреоца, Београд - Лазаревац, ул. Дише Ђурђевића бр.13, ПИБ 105141754, мат.бр. 20302739, законски заступник и лице одговорно за закључење уговора, Боривој Трифуновић.   
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	Text10: Све поднете понуде у предметној јавној набавци одбијене су као неприхватљиве због битних недостатака, па се није стекао услов за доношење одлуке о додели уговора, из чл.107. ст. 3. Закона о јавним набавкама, односно  стекли су се услови за обуставу поступка предметне јавне набавке из чл.109. ст. 1. Закона о јавним набавкама. 
	Text11: У првој половини 2014. године.
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