ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Млекарска школа са домом ученика "Др. Обрен Пејић"

Адреса наручиоца:

Николе Пашића бр. 173, 18300 Пирот

Интернет страница наручиоца:

www.mlekarskaskolapirot.edu.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Добра

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:
Јавна набавка мале вредности - Набавка материјала за посебне намене - поновљени
поступак обликована у четири партије.Одлука о обустави поступка односи се на партије:
Партија 1 - Набавка браварског материјала, ОРН:44500000 - Алати, браве, кључеви, шарке,
спојни елементи, ланци и опруге;
Партија 3 - Набавка молерског материјала, ОРН: 44800000 - Боје, лакови и смоле;
Партија 4 - Набавка столарског материјала, ОРН: 44191000 - Разни грађевински материјал од
дрвета;
Партија 5 - Набавка водоводног материјала, ОРН: 39370000- Водоводне инсталације

Процењена вредност јавне набавке:

712.500,00

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:
У року предвиђеном за подношење понуда на адресу наручиоца пристигло је пет понуда.
Партија 1 - Top Tools Pirot–Тамара Нешић ПР Трговина на мало металном робом, бојама и
стаклом , ул.Николе Пашића бр.140 ,Пирот; ПИБ: 110914679; МБ:65070944.
Партија 3 - Str „Best color“ Pirot,ул. Цара Душана бр.43, Пирот; ПИБ:103085611; МБ: 56227059.
„DKM TRADE“ TR, Ул.Триглавска 7/11 Ниш; ПИБ: 108430220; МБ: 63446980.
Партија 4 - Top Tools Pirot–Тамара Нешић ПР Трговина на мало металном робом, бојама и
стаклом , ул.Николе Пашића бр.140 ,Пирот; ПИБ: 110914679; МБ:65070944.
Партија 5 - „DKM TRADE“ TR, Ул.Триглавска 7/11 Ниш; ПИБ: 108430220; МБ: 63446980.

Разлог за обуставу поступка:
Поступак је обустављен из разлога што у року за подношење понуда није прибављена ни
једна прихватљива понуда.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Након стицања законских услова

Остале информације:
Наручилац је Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке којом један наручилац
овлашћује другог наручиоца да у његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне
набавке и предузме одређене радње у поступку број 01-777/1 од 26.07.2019. год овластило
Јавно предузеће за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот, Српских владара
77, 18300 Пирот, интернет адреса www. jpplanpirot.rs да у његово име и за његов рачун
спроведе поступак јавне набавке до закључења уговора са најповољнијим понуђачем .

