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ЈП ЕПС - ПД “Електросрбија“ д.о.о. - Краљево
ЕД Чачак
На основу члана 109. и прилога 3К. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 124/2012) и члана 35.
Одлуке о оснивању Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електросрбија" д.о.о., Краљево, број
05-2330 од 07.02.2012. године (Пречишћен текст), директор "Електросрбија" д.o.o. Краљево, Огранак Чачак доноси
ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
1. Наручилац: ПД „Електросрбија“ д.о.о. Краљево, Огранак Чачак, Кренов пролаз б.б. www.elektrosrbija.rs.
2. Јавна набавка евидентира се под редним бројем МН1 за 2013. годину.
3. Предмет јавне набавке су: услге –__ услуга испитивања опреме за рад, број МН1/2013. Ознака из општег речника
набавки: 50610000 и 50750000
(унети податке о предмету јавне набавке ознаку из општег речника набавке: добро, услуга односно радови).

4. Јавна набавка спровешће се на начин, по поступку и роковима утврђеним Законом о јавним набавкама и то у:
1) отвореном поступку;
2) а) рестриктивном поступку I фаза;
б) рестриктивном поступку II фаза;
3) а) квалификационом поступку I фаза;
б) квалификационом поступку II фаза;
4) преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда;
5) преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;
6) конкурентном дијалогу;
7) конкурсу за дизајн;
8) поступку јавне набавке мале вредности;
(заокружити један од наведених начина по којем би се спровео поступак јавне набавке).
5. Вредност јавне набавке процењује се на износ од 300.000,00 динара.
партија бр.1: 276.000,00 динара
партија бр.2: 16.000,00 динара
паетија бр.3: 8.000,00 динара
6. Број примљених понуда: три
7.Разлог за обуставу поступка: У року за подношење понуда поднете су све неприхватљиве понуде.
8.Поступак ће бити поново спроведен: у року од 10 дана

ЕЛЕКТРОСРБИЈА д.o.o. | ПИБ: 101957610 | Матични број: 637 | Текући рачуни: 160-720-50, Banca Intesa, Beograd | 290-6822-47,
Univerzal banka, Beograd
265-3210310000158-83, Raiffeisen banka, Beograd | 355-1074973-71, Војвођанска банка, Београд | 155-1748-04, Чачанска банка, Чачак
| 205-14093-04, Комерцијална банка, Београд

