
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАШКА

ПИБ:  101274752 

ДУШАНОВА БР.2А

36350 РАШКА

Република Србија

Датум: 13.03.2023

Број: 1379

На основу члана 147. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19), наручилац доноси,

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

Наручилац: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАШКА

Референтни број: 07/2023

Назив набавке: Анализа воде

Број огласа на Порталу јавних набавки: 2023/С Ф02-0005213

Врста уговора  Радови  Добра  Услуге

Главна CPV ознака: 71610000

Назив предмета / партије који се обуставља: Анализа воде

Процењена вредност предмета / партије (без ПДВ-а): 4.000.000,00 Валута: РСД

Правни основ за обуставу: Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ 1



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Подаци о поступку

Назив поступка Анализа воде

Реф. број 07/2023

Врста поступка Отворени поступак

Број и датум одлуке о спровођењу 1110, 23.02.2023

Процењена вредност 4.000.000,00

Техника

ЦПВ 71610000-Услуге испитивања и анализе састава и чистоће

Кратак опис набавке

Подељен у партије НЕ

Образложење зашто предмет није подељен у 
партије

Број огласа 2023/С Ф02-0005213

Врста огласа Јавни позив

Објављено 24.02.2023

Рок за подношење 10.03.2023 12:00:00

Чланови комисије за јавну набавку

Име и презиме

Срђан Пузовић

Данијела Дудић

Драшко Радосављевић

Подаци о предмету / партијама

Назив партије Анализа воде

Критеријум за доделу уговора на основу Цене

Захтеви набавке

Назив захтева

Рок плаћања

Рок важења понуде



Подаци о отварању

Датум и време отварања: 10.03.2023 12:00:00

Није пристигла нити једна електронска понуда

Обуставља се ДА

Правни основ за обуставу Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава

Образложење обуставе Поступак се обуставља јер није поднета ниједна понуда.

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су 
поводом тога предузете

Додатни подаци / Напомена



Поступак се обуставља јер није поднета ниједна понуда.

Упутство о правом средству:

Против ове одлуке, понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања на 
Порталу јавних набавки у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19)


