
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: Јавна набавка услуга по партијама - извођење екскурзија и наставе у природи за ученике ОШ "Бранко Радичевић" Неготин у школској 2018/19. години, број ЈНМВ 02/2018, ознака и назив из општег речника набавки 63516000 - услуге организације путовања:Партија 2 - услуга извођења једнодневне екскурзије за ученике веронауке од другог до четвртог разреда  
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	Text10: Поступак јавне набавке је обустављен у фази након истека рока за подношење понуда, а пре доношења одлуке о избору најповољније понуде. У складу са процедуром, на основу спроведеног давања писмене сагласности родитеља за реализацију једнодневне екскурзије за ученике веронауке од  другог до четвртог разреда, констатовано је да не постоји сагласност родитеља 60% ученика истог разреда. Упутством за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи, које је донео Министар просвете бр. 610-00-790/2010-01 од 16.09.2010. године, предвиђено је да се за реализацију екскурзије претходно добију писмене сагласности родитеља најмање 60% ученика истог разреда, а поменути услов није испуњен.Комисија за јавне набавке је, после стручне оцене понуда у извештају о стручној оцени понуда, констатовала да су наступили објективни и доказиви разлози који се нису могли предвидети у време покретања поступка, а који онемогућавају да се започети поступак оконча и предложила је наручиоцу да поступак обустави.Директор Основне школе "Бранко Радичевић" Неготин је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео одлуку о обустави поступка
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