
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: Градска управа  града Бора                                                                                           
	Text2: Бор, ул. Моше Пијаде бр.3
	Text3: www.opstinabor.rs 
	Text5:            Предмет јавне јавне набавке су инфраструктурни радови  и услуге за потребе стамбеног објекта – зграда за избегла и расељена лица,  разврстано у две партије и то:  Партија  1) Радови на постављању: кабла за напајање објекта канализационих цеви и цеви за телекомуникацију и Партија 2) Израда техничке документације (ИДР) за прибављање локацијских услова  - редни број јавне набавке - ЈН ГУ-65 /2018 - ознака и назив из Општег речника набавке(ОРН):  4523200 – помоћни радови за цевовод и каблове ; 71320000 – услуге  техничког пројектовања 
	Text6: - процењена вредност укупне јавне набавке је износ од  1.316.260,00 динара без пдв-а и  1.579.512,00 динара са пдв-ом  и то:       * Партија  2)  износ од     120.000,00 динара без пдв-а и    144.000,00 динара са пдв-ом  
	Text7: Благовремено, тј. до дана 11.10.2018.године до 11:00 сати није пристигла ниједна понуда за Партија 2) Израда техничке документације (ИДР) за прибављање локацијских услова.Неблаговремено приспелих понуда није било.
	Text12: за Партију 1)  Радови на постављању  кабла за напајање објекта канализационих цеви и цеви за телекомуникацију, донета је  Одлука додели уговора о јавној набавци -број: 404-793 /2018-III-01, од 15.10. 2018. године и закључен уговор  бр.404- 811/ III-01-2018од 17. 10.2018.год.
	Text10:  за предметну набавку - Партија 2) Израда техничке документације (ИДР) за прибављање локацијских услова, нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама, односно није прибављена најмање једна прихватљива понуда .
	Text11: 2018.год
	Dropdown3: [Радови]
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Dropdown2: [Поступак јавне набавке мале вредности]


