
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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	Text7:  Благовремено, тј. до дана 23.05.2016. године, до 12,00 часова, примљене су три понуде следећих понуђача:- Marcom trade DOO Београд, улица Нехруова 80, понуда заведена под бројем IV Су.бр.22-80/16, примљена дана 23.05.2016.године у 8,45 часова, предата на пошту дана 21.05.2016.године у 19,41 часова.- Фактор ДОО Ниш, улица Шумадијска бр.44, понуда заведена под бројем Су.бр.22-80/16, примљена дана 23.05.2016.године у 8,45 часова, предата на пошту дана 21.05.2016.године у 12,40 часова.-Папир Граф ДОО Јагодина, улица Јеврема Поповића 66,  понуда заведена под бројем Су.бр.22-80/16, примљена дана 23.05.2016.године у 10,50 часова.Две понуде су поднете за Партију 1, од стране понуђача Фактор ДОО Ниш и Папир Граф ДОО Јагодина, и   две понуде за Партију 2, од стране понуђача Marcom trade DOO Београд и Папир Граф ДОО Јагодина.
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	Text10: Обустављен је поступак  јавне набавке мале вредности  ЈНМВ 1/16, за  Партију 2- набавка штампаног канцеларијског материјала. У предметном поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1/16, када је у питању  Партија 2-набавка штампаног канцеларијског материјала, све понуде су оцењене као неприхватљиве, обзиром да понуде нису биле сачињене у складу са захтевима из конкурсне документације и нису достављени узорци тражених артикала, што је било захтевано конкурсном документацијом као додатни услов. 
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