ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Угоститељско-турситичка школа

Адреса наручиоца:

Југ Богданова 28, 11000 Београд

Интернет страница наручиоца:

http://ut-skola.znanje.info/

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:
ЈНМВ 01/2019 1.1.1. набвка намирница за извођење наставе у кабинетима
Предмет набавке су намирнице за извођење наставе у кабинетима Угоститељско-туристичке
школе. Набавка је подељена на 26 партија, према групама намирница.
ОРН 15000000 Храна, пиће дуван и сродни производи

Процењена вредност јавне набавке:

2.885.532,00

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

За партије: Партија 1 Воће, Партија 2 Поврће, Партија 3 Живинско месо, Партија 4 Јунеће и
телеће месо, Партија 5 Свињско месо, јагњеће месо и изнутрице, Партија 6 Месне
прерађевине, Партија 7 Месо дивљачи, Партија 8 Зачини,Партија 9 Ринфуз, Партија 11 Ароме
и декор за посластичарске производе, Партија 12 Специфичне боје за посластичарске
производе, Партија 13 Сладолед, Партија 14 Смрзнути програм, Партија 15 Риба и морски
плодови, Партију 16 Уље и производи од уља, Партија 17 Конзервирано, Партија 18 Компот,
џем и кандирано воће, Партија 19 Хлеб и тестенина, Партија 20 Чај кафа и заслађивачи,
Партија 21 Колонијал, Партија 22 Јаја, Партија 24 Кекс, Партију 25 Алкохолно и безалкохолно
пиће и Партија 26 Чоколатерство
није достављна ни по једна понуда.
За партију 10 достављена је понуда која има установљене битне недостатке према члану 106
Закона о јавним набавкама па не испуњава услове за доделу уговора

Разлог за обуставу поступка:
За побројане партије није било достављених понуда, па нема основа за доделу уговора или
наставак поступка.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Непосредно по протеку рока за жалбу попартијама где је било понуђача чије су понуде
одбијене.

Остале информације:

