
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: Оператор дистрибутивног система, “ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, Регионални центар ''ЈУГОИСТОК'' Ниш, Огранак ''Електродистрибуција" Ниш
	Text2: Бул. Зорана Ђинђића бр.46 а
	Text3: www.jugoistok.com
	Text5: Набавка добра: - Комплетан 10кV развод са пратећом електро и механичком опремом, (ОРН: 31213000, разводна опрема)
	Text6: 2.000.000,00
	Text7: За предметну јавну набавку  учествовало је пет понуђача и то:- "Comel" д.о.о. из Београда, ул.Пере Велимировића бр.8а, са ПИБ-ом 100172395, са матичним бројем 07480636, законски заступник и лице одговорно за закључење уговора Зоран Милутиновић.-  „Лозницаелектро“ а.д. Лозница, Ул. Првог маја бб, 15300 Лозница, ПИБ 101190186, Мат. Бр. 07168969,  законски заступник и лице одговорно за закључење уговора: Јевто Јевтић,-  „Грампер“ д.o.o. из Београда, ул. Кнеза Вишеслава бр 88, ПИБ    101020321,                                                                 мат.бр. 06963404, законски заступник и лице одговорно за закључење уговора Мирјана  Јешевић.-   „Унипром“ д.о.о,  ул. Батајнички пут 3а, 11080 Земун, ПИБ 100014203, мат. бр. 17141457, законски заступник и лице одговорно за закључење уговора: директор, Синиша Коцић- „Сомборелектро“ д.о.о ул. Ади Ендре бр. 27, 25000 Сомбор, ПИБ 100017369, мат.бр. 08286523, законски заступник и лице одговорно за закључење уговора: Ален Реџић
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	Text10: За предметну јавну набавку  понуде "Comel" д.о.о. из Београд , „Лозницаелектро“ а.д. Лозница, „Грампер“ д.o.o. из Београда, „Унипром“ д.о.о Земун, одбијене су као неприхватљиве, а из разлога што понуде свих наведених понуђача садрже понуђену цену већу до процењене вредности јавне набавке. Понуда понуђача „Сомборелектро“ д.о.о, Сомбор,одбијена је као неприхватљива, а из разлога што нису одговорили на захтеване техничке карактеристике дате у спецификацији захтева.
	Text11: Након коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке.
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