
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: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ БеоградТело за централизоване јавне набавке, Одељење за набавке Ниш
	Text2: Бул. др Зорана Ђинђића бр.46 а18000 Ниш
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	Text5: Јавна набавка бр.13-16Опис предмета јавне набавке: Извођење електромонтажних и грађевинских радова и набавка материјала на изградњи и реконструкцији ЕЕО 10 (20) kV и 1 kV, прикључака и мерних места – Ниш.Назив из општег речника набавке: Грађевински радови и Електромонтажни радовиОзнака из општег речника набавке: 45000000 и 45311200Радови ће се изводити на конзумном подручју ОДС „ЕПС Дистрибуција“ - Ниш
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	Text7: Пристигле су три понуде.1.Понуђач:-Гат д.о.о. Нови Сад, Булевар Ослобођења 30А бб, Нови СадСа подизвођачима:-П.Д. Елба доо Врање,Омладинских бригада бб, Врање -Teamenergo доо Београд,Mије Алексића 43а, Београд -Telegroup доо Београд, Светозара Милетића 9а, Београд-Зарић доо Бајина Башта, Тарска 43, Бајина Башта-Оnicom доо Београд, Сазанова 2, Београд-Primar Co доо Београд, Антифашистичке борбе 23а, Београд-Elkop projekt доо Београд, Старине Новака 6, Београд-МБТС 2010 доо Врање, Власинска 2, Врање-Југоелектро доо Врање, Радничка бб, Врање-AB&Co Geosystems доо Нови Сад, Васе Стајића 30, Нови Сад2.Заједничка понуда:-Електромонтажа д.о.о. Краљево, Аеродромска 7, Краљево -Инком д.о.о. Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 10, Бајина Башта Са подизвођачем:-Јадран а.д. Београд, Корнатска 2, Београд3.Феман д.о.о. Јагодина, Вихорска 1, 35000 Јагодина 
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	Text11: У складу са чланом 35, став 1 тачка 1), Наручилац ће спровести преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда у периоду  август - септембар 2016. године.
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