
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: 2 (две) понуде:1. ,,Италиа Нуова“ ДОО, ул. Ђуре Даничића бр.37, Смедерево, матични број 20656166, ПИБ 106669563, заступник Владан Бискупљанин, који је доставио понуду дана 30.6.2015. године у 11,00 часова, и2. ,,Ана“ ДОО Велико Градиште, ул. Бошка Вребалова бр.54, матични број 062278388 , ПИБ 101365562, заступник Тазев Зоран из Великог Градишта, који је доставио понуду дана 1.7.2015. године у 11,30 часова.
	Text12: Одлука о обустави поступка од 02.07.2015. године постала је коначна дана 13.07.2015. године.
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