
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:

ПУ " Радост"

Надежде Петровић бр.8,3200 Чачак

radost-cacak@open.telekom.rs

Органи државне управе

Поступак јавне набавке мале вредности

Добра

Предмет јавне набавке су добра- средства за одржавање ијене,ЦПВ-24000000 
хемијски производи, обликована по партијама:Партија1-четке и 
метле,Партија2-рукавице,кецељеи 
џакови,Партија3-сунђери,крпе,ижице,Партија4-посуде за узорковање хране,Партија 
5-средства за прање подова и тепиха,Партија6- средства за машинско прање 
посуђа,Партија 7-средства за одржавање хигијене и дезинфекцију,Партија8-папирна 
конфекција,Партија 9- папирне кесе за усисиваче. Средства за наведену набавку 
предвиђена су финансијсим планом конто 426811, а у плану набавки 1.1.8.

2.000.000 динара без ПДВ-а

1." Бетнер"доо, Југ Богданова 12, Нови Сад,м.б.20685425,ПИБ:106812016;текући 
рачун165-23319-25
2." Мали принц" Ослобођења 52,11276 Јабуково, м.б.:06186343, ПИБ:100010513;текући 
рачун:330-4015080-18
3."ЛПБ промет" доо, Доња Трепча бб, Чачак,м.б:20184019;ПИБ:104535064;текући рачун:
1365-8144-57
4. "Хемопродукт" доо, Крушевац,ул.Вуле Качаревића3, Крушевац, м.б.:07404913;ПИБ:
100318116,текући рачун:205-1634-36
5." Б2М", Мис Ирбијеве 12,11050 Београд,м.б:17281038;ПИБ:100023525,текући рачун: 
190-4300-85
6.СТР"МН", Браће Новичића бр.1,Чачак, м.б.57152761,ПИБ:104032779;текући рачун:
155-892507
7. ТР"Петровићи032", Светозара Марковића5; матични број:63158810;ПИБ:108025454;
текући рачун:155-23834-94



Када ће поступак бити поново спроведен:

Остале информације:

Разлог за обуставу поступка:
Налаже се обустава поступка јавне набавке мале вредности 5/2015- средства за 
одржавање хигијене обликована по партијама, јер се нису стекли услови за избор 
најповољније понуде из Члана 107. Закона о јавним набавкама, из разлога што нису 
прибављене прихватљиве понуде. Прибављене понуде прелазе износ процењене 
вредности.
Јавна набавка је била обликована у 9 партија. 
За Партије 3,5,6 се обуставља поступак с обзиром да су понуђачи доставили цену која 
је већа од процњене вредности ових партија.За ове партије ће се поновити поступак.
За Партију 9 обуставља се поступак због несклада у Конкурсној документацији 
( тех.спец. и образаца структуре цене са упуством како да се попуни) За Партију 9 
понавља се поступак јавне набавке.

Поступак ће се спровести као поступак јавне набавке мале вредности.  Наручилац је донео Одлука о 
покретању поступка  23.02.2015.Рок за подношење понуда је 7 дана од када је позив за подношење 
понуда објављен на Порталу. Рок за подношење понуда је 04.03.2015. до 11 часова, отваранје понуда је 
у 12 часова 04.03.2015.


