
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: Пољопривредно -ветеринарска школа са домом ученика "Свилајнац" из Свилајнца 
	Text2: Краља Петра Првог бр.64
	Text3: wwwpoljvet -svil.edu.rs
	Text5: 
Набавка горива и гасног уља   обликована у две партије и то 
Партија 1-горива за моторна возила 
Партија 2-гасно уље 

09134000 - гасна уља
	Text6: 1.200.000,00
	Text7: За партију 1-примљена је једна понуда
Еуро Мотус доо, Војислава Илића 145, 11000 Београд
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	Text10: Понуда понуђача Еуро Мотус, Булева Михајла Пупина 115А
11070 Београд је  понудио цену од 1.225.025   динара без ПДВ-а  што премашује процењену вредност набавке која износи 1.200.000  без ПДВ-а, а која је предвиђена Финансијским планом установе и Планом јавних набавки за 2018 годину,због тога је понуда одбијена као неприхватљива. 
Понуда понуђача неприхватљива, јер прелази процењену вредност јавне набавке за 25.025 динара без ПДВ-а  и применом одредбе члана 107.став1.ЗЈН,Комисија је одбила понуду понуђача као неприхватљиву.
  У предметном поступку нису испунили услови за доделу уговора о јавниј набавци и сходно одредбама члана 109. став 1.Закона о јавним набавкама и предлаже одговорном лицу наручиоца да донесе Одлуку о обустави поступка предметне јавне набавке.

	Text11: 

Собзиром да је у року за подношење понуда примљена неприхватљива понуда,и да комисија предлаже наручиоцу да обустави поступак, те да по коначности одлуке о обустави поступка покрене нов поступак јавне набавке.
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