
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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	Text10: Након завршетка отварања понуда за ЈНМВ 9/2020 – Набавка пелета  установљено је да су у Дом здравља Уб благовремено пристигле још две понуде од понуђача : 1.  SIT SYSTEMS DOO, ул. Карађорђева бр. 21 ,11000 Београд, дана 23.04.2020. године у 11:45 часова ; 2. Срећко Павловић – МС ПРОМ, ул. Рачанских бораца бр. 41, 31250 Бајина Башта, дана 23.04.2020. године у 11:45 часова које су неотворене.Курир брзе поште је покушао да уђе у главну зграду Дома здравља Уб дана 23.04.2020. године што је написао и у изјави али сестра која је тај дан постављена да врши тријажу уласка у Дом здравља Уб због ванредне ситуације  курира није пустила да уђе у главну зграду и рекла му да сву пошту остави у Служби за хитну медицинску помоћ. Колеге из Службе за хитну медицинску помоћ због одласка на терен и хитних случајева нису обавестиле никога да је пошта код њих и исту нису доставили у канцеларију Правне службе.Понуђачи имају доказ да је понуда примљена у Дом здравља Уб, само због ванредне ситуације и немогућности курира да уђе у главну зграду није достављена у Правну службу.
	Text11: По коначности Одлуке о обустави поступка наручилац ће покренути нов поступак јавне набавке мале вредности – НАБАВКА ПЕЛЕТА како би омогућили свима да учествују са својим понудама које је неопходно доставити у Правну службу Дома здравља Уб. С’ обзиром на ванредну ситуацију уз молбу да проверите телефонским путем приспеће ваше понуде уколико исту не достављате лично у Правну службу.
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