
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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	Text7: Поступак обустављен пре рока за достављање понуда.
	Text12: 
	Text10: У току рока за припремање понуда а на основу постављених питања од стране више заинтересованих лица Комисија је констатовала да је потребно извршити велике измене у самој Конкурсној документацији а како би на тај начин изпоштовао све одредбе ЗЈН а посебно Члан 10. Начело обезбеђивања конкуренције и Члан 12. Начело једнакости понуђача.Како је Комисија за предметни набавку указала Наручиоцу на потребне измене у Конкурсној документацији Наручилац је узео у обзир да се предмет ове јавне набавке односи на потребе за реконструкцијом јавне инфраструктуре, као и да је предметно улагање од општег интереса и од јавног значаја у Општини Сремски Карловци, Наручилац је донео одлуку да изврши измене и у дужини трајања уговора односно да продужи период гарантовања.Предметне измене би укључиле и измене које нису наведене у основном пројекту за предметну набавку Наручилац по основу одредби Закона о јавно-приватном партнерству (“Сл. глaсник РС”, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) има обавезу да се обрати Комисији за јавно-приватно партнерство и поднесе нови предлог  прojeктa JПП рaди дaвaњa сaглaснoсти и усвajaњa истог.
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