
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: ЈКП "Топлана" Бор
	Text2: Ђ.А. Куна 12, 19210 Бор
	Text3: www.toplana.rs
	Text5: Угаљ за грејну сезону 2015/2016 
ОРН – угаљ 09111100  и лигнит  09112100 
Јавна набавка је обликована у 3 партије и то:
Партија 1. - Мрки угаљ сепарисани (S), гранулације 0-15 mm
Партија 2. - Мрки угаљ сепарисани прани (SP), гранулације: 5 - 15 mm и 5 - 20  mm
Партија 3. - Лигнит сушени, гранулације: 6 - 30  mm и 30 – 60 mm
 

	Text6: 530.000-000,00 динара
	Text7: 4. понуђача су поднела понуде
Поднета је понуда понуђача „Божовић; ул. С. Саве 4, Панчево, број телефона 061/2386239 у којој је било десет папира формата А4 на којима ништа није писало а на коверти је писало да је понуда за јавну набвку угља за грејну сезону 2015/2016, број ЈНВВ 19/2015 за партије 1, 2. и 3. – не отварати
У поступку су учествовала 3. понуђача
1.„IMEPRIA COMPANY A-3 PLUS“ д.о.о, ул. Патријарха Варнаве 48, 11000 Београд, матични број 07544642 , ПИБ 103244436
2. „Lider - Pro“ д.о.о, ул. Вељка Петровића бб, Сремска Митровица , матични број 20148217, ПИБ 104331179
3. „Ineks Morava“ д.о.о, ул. Генерала Милојка Лешјанина 39, 18000 Ниш , матични број 17121162, ПИБ 100992568

	Text12: 
	Text10: Поступак је обустављен за све три партије јер се нису стекли услови за доношење одлуке о додели уговора јер су све поднете понуде неприхватљиве и/или неодговарајуће.


	Text11: Неће се спроводити поступак јавне набавке већ ће се набавка извршити без примене Закона о јавним набавкама на основу члана 122. став 1. тачка 4. Закона о јавним набавкама.
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