
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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	Text6: 3.000.000,00 
	Text7: Примљено  је осам понуда:- "КОНДОР" Д.О.О. из Бајине Баште, улица Светосавска бр.137, ПИБ100999068 мат.бр. 07950608, законски заступник и лице одговорно за закључење уговора Милојко Вилотић.- "ЦИКЛОНИЗАЦИЈА" из Новог Сада, ул. Приморска бр.76, ПИБ 101708173 мат. бр. 08175730 законски заступник и лице одговорно за закључење уговора Лука Малеш. - "ПРОТЕКС“ Д.О.О. из Београда, ул. Војводе Степе  бр.249, ПИБ 101019150, мат.бр. 07755813, законски заступник и лице одговорна за закључење уговора Душан Алексић.  -  "GRAVELING“ CO. Д.О.О. из Београда, ул.  Др.Мила Бошковића бр.48A, са ПИБ-ом 106025565, са матичним бројем 20517271 законски заступник и лице одговорно за закључење уговора Горан Брашанац.-  "Синиша Јаковљевић" ПР Радња за сечу дрвећа бојење и застакљивање инжењерске делатности и техничко саветовање“ из Бајине Баште, ул. Светосавска бр.115, са ПИБ-ом 108795676, са матичним бројем 63708534 законски заступник и лице одговорно за закључење уговора Синиша Јаковљевић.-  "НАПРЕДАК“ из Ниша, ул. Војислава Илића бр.4 са ПИБ-ом 106993804, са матичним бројем 62422122 законски заступник и лице одговорно за закључење уговора Сашко Стојанов.-   ПД "БАЛКАН“ Д.О.О. из Ниша, ул.Хајдук Вељкова 35 А, са ПИБ-ом 100501967, са матичним бројем 07373015 законски заступник и лице одговорно за закључење уговора Миливоје Брковић.-  "ЈАДРАН“ AД из Београда, ул.Корнтаска бр.2, са ПИБ-ом 100206540, са матичним бројем 07032358 законски заступник и лице одговорно за закључење уговора Никола Малбаша.
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