
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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	Text5: ЗЈН 10/13 набавка добара: RTU уређај (3 ком.) са пратећом опремом за реализацију даљинског управљања у TС 35/10 kV Зајечар l, Зајечар ll и Зајечар lll – 31700000
	Text6: 3.280.000,00 без ПДВ-а
	Text7: 1 примљена понуда
"Saturn Electric“ доо, Инжењера Капуса 6, Земун
мат.бр. 20084898
пиб: 104056138
Лице за Уговор: Горан Ђукић
заједничка понуда са:
"Primar Co.“ доо, Антифашистичке борбе 23а, Београд 
мат.бр. 20601752
пиб: 100164231

	Text12: Једна понуда је поднета због раније учене незаинтересованости потенцијалних понуђача на учешћу на подручју Огранка Електротимок Зајечар, а услед специфичности терена и релативне неразвијености подручја.
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Уочена је неизантересованост понуђача за учешће у поступцима јавних набавки, при чему је закључак изведен на основу прегледа потенцијаних понуђача који су преиузели конкурсну документацију.
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