
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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	Text10: Предшколска установа „ Драгољуб Удицки“  је дана 29.10.2018. године извршила стручну оцену понуда и том приликом сачинила извештај о стручној оцени број 1650/18-7. Комисија је констатовала да за понуду број 1- Машине за прераду хране и кухињска опрема  није пристигла ниједна понуда , док за партију број 2- Опрема за пеглање (ваљак за пеглање) понуда понуђача ГРАНД д.о.о.  је неприхватљива јер је укупна цена без ПДВ-а (96.000,00) изнад процењене вредности јавне набавке која износи за партију број 2-84.200,00 динара. На основу извештаја о стручној оцени донета је одлука о обустави јер нису испуњени услови за доделу уговора. 
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