
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:


	Blank Page

	Text1: Општинa Нови Бечеј, НОВИ БЕЧЕЈ
	Text2: 23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина  бр. 8.
	Text3: www.novibecej.rs
	Text5: Набавка штедљивих сијалица са уградњом.Назив и ознака из општег речника набавке: 31510000 – Електричне сијалице са влакнима.
	Text6: 1.730.000,00 динара без ПДВ-а
	Text7: У року за подношење понуда благовремено је примљенe су 3 (три) понуде, и то:  1. '' Лумиленс '' доо Нови Бечеј, Змај Јовина 612. ''Elektro Liv'' Бечеј, Змај Јовина 363.''SOMBORELEKTRO''Доо Сомбор, Ади Ендре 27     Неблаговремене понудe:  нема.
	Text12: 
	Text10: ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке мале вредности за набавку штедљивих сијалица са уградњом, према спецификацији и техничким карактеристикама набавке, који је покренут на основу Одлуке о ЈНМВ број IV 04-404-1/5-2015 од 15.05.2015. године, јер наручилац није прибавио ни једну прихватљиву понуду.Предметни поступак се обуставља после истека рока за подношење понуда, а пре доношења Одлуке Наручиоца, јер је наручилац  све примљене понуде одбио као неодговарајуће и неприхватљиве:-Понуда понуђача '' Elektro Liv '' Бечеј, Змај Јовина 36 и '' Европа Електро'' доо Нови Сад, Сомборска 121, Нови Сад јер нису доказали да испуњавају додатне услове за учешће у предметном поступку јавне Набавке, односно нису доставили Изјаву о кључном техничком особљу, са понуђеном ценом од  4.890.350,00 динара без ПДВ-а, односно 5.868.420,00  динара са ПДВ-ом.- Понуда понуђача '' Лумиленс '' доо Нови Бечеј, Змај Јовина 61 са понуђеном ценом од 3.133.100,00 динара без ПДВ-а односно 3.759.720,00  динара са ПДВ-ом.- Понуда понуђача ''SOMBORELEKTRO''Доо Сомбор, Ади Ендре 27 са понуђеном ценом од 5.288.466,00 динара без ПДВ-а односно 6.346.159,20 динара са ПДВ-ом.
	Text11: Након коначности Одлуке о обустави поступка јавне набавке и објављивања овог Обавештења;
	Dropdown3: [Добра]
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Dropdown2: [Поступак јавне набавке мале вредности]


