ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“
Београд, ул. Рузвелтова 50
Број: 16204-6/2015

Редни број: НМВ - 36/2015

Датум: 29.12.2015.

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и
68/15), ЈКП“ Погребне услуге“ Београд, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
НМВ-36/2015
1. Назив, адреса и интернет страница: ЈКП „Пoгребне услуге“, Београд, Рузвелтова 50,
www.beogradskagroblja.rs;
2. Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће;
3.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Извођење
електромашинских радова на пећи крематоријума на објекту гробља Лешће;
4. Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 грађевински радови;
5. Процењена вредност: 1.750.000,00 динара;
6. Број примљених понуда: 0 ;
7. Разлог за обуставу поступка: Одлука о обустави поступка број:16204-5/15 од 29.12.2015.
године - Рок за подношење понуда био је 24.12.2015. године. Благовременим се сматрају
све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до
11,30 часова, без обзира на начин на који су послате.
С обзиром на то да до наведеног рока 24.12.2015. године, на адресу Наручиоца није
стигла ниједна понуда, Комисија за јавну набавку је у складу са Законом о јавним
набавкама, предложила одговорном лицу Наручиоца да обустави поступак, што је
одговорно лице Наручиоца прихватило.
8. Када ће поступак бити поновно спроведен: спроводи се одмах.
Директор
мр Драган Балтовски
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