
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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	Text5: Опис предмета набавке:  Предмет јавне набавке број 50/2017 су услуге сервисирања немедицинске опреме  Опште болнице Чачак  (на период од 11 месеци).
За партије:  5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29  .
Назив и ознака из општег речника набавки: 50530000 – услуге поправке и одржавања уређаја.
	Text6: 770.000,00 РСД
	Text7: За партије:  5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29   код наручиоца није приспела ниједна понуда.
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	Text10: Обуставља се поступак јавне набавке услуга:  СЕРВИСИРАЊЕ НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ за потребе  Опште болнице Чачак  (на период од једанаест месеци) у поступку јавне набавке мале вредности ( Члан 39 ЗЈН, „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), број јавне набавке 50/2017 који се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци, обликована по партијама, за партије:  5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29  јер нису испуњени услови за доношење одлуке о додели уговора.
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