ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА ЗРЕЊАНИН

Адреса наручиоца:

Македонска бр.2, Зрењанин

Интернет страница наручиоца:

www.zrpoljoprivredna.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:
набавка мерних инструмената за анализу земљишта и семена
семена 38000000-Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара)
obustava postupka za partije 3, 4,5,6 i 7.

Процењена вредност јавне набавке:

Укупна процењена вредност јавне набавке износи 760.085,00 динара,односно по партијама:
1.Партија 1 Хигрометар-12.700,00 динара
2.Партија 2Влагомер-1950,00 динара
3.Партија 3 Мерач температуре и влажности са сондом-5497,56 динара
4.Партија 4.Термометар 3662,50 динара
5.Партија 5 Термометар 5412,50 динара
6Партија 6 Убодна ПХ сонда 6100,00 динара
7.Партија 7 CO 2 мерач ваздуха 22.812,50 динара

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

3
DOO HOYA V.S. Kelebija Subotica
GRAMMA LIBERO TEHNIKA DOO
SONECOMP d.o.o Beograd

Разлог за обуставу поступка:
У поступку јавне набавке добара Набавка набавка мерних инструмената за анализу
земљишта и семена за Партију број 3 Мерач температуре и влажности са сондом, Партију
број 4 Термометар дужина сонде 12 цм, Партију број 5 Термометар дужина сонде 20 цм,
Партију број 6 Убодна ПХ сонда и Партију број 7 CO 2 мерач ваздуха
ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности добара број 1.1.3/2015- мерни
инструменти за анализу земљишта и семена, по Позиву за подношење понуда објављеном
на Порталу јавних набавки и интернет страници Наруциоца дана 09.12.2015. године јер нису
испуњени услови за доделу уговора

Када ће поступак бити поново спроведен:
Наручилац ће, у што краћем року од дана коначности Одлуке о обустави поступка, односно
од дана објављивања Обавештења о обустави поступка јавне набавке на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца, поново покренути поступак јавне набавке мале
вредности у складу са чланом 39.ЗЈН.

Остале информације:

