
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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	Text1: Гимназијa „Бранислав Петронијевић“ Уб 
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	Text5: Предмет јавне набавке број 01/20 је услуга организације и реализације екскурзије за ученике Наручиоца, према захтеваном програму путовања. Јавна набавка је обликована по партијама и то:• Партија 1: Екскурзија ученика првог разреда;• Партија 2: Екскурзија ученика другог разреда;• Партија 3: Екскурзија ученика четвртог разреда-матурска
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	Text7: Партија број 1 – екскурзија ученика првог разреда, понуђач K.D. „Venera“ Шабац, Карађорђева 73, МБ: 07408927, ПИБ: 100081413, чија понуђена цена износи 11.190,00 дин са ПДВ по ученику - обуставља се поступак.Партија број 2 - екскурзија ученика другог разреда, понуђач K.D. „Venera“ Шабац, Карађорђева 73, МБ: 07408927, ПИБ: 100081413, чија понуђена цена износи 2.890,00 дин са ПДВ по ученику - обуставља се поступак.Партију број 3 – матурска екскурзија ученика, понуђач „Itaka Travel “ d.o.o. Лазаревац, улица Краља Петра I број 1, МБ: 20242671, ПИБ: 104803479, чија понуђена цена износи 28.910,00 дин са ПДВ по ученику - не обуставља се поступак.
	Text12: Нема.
	Text10: На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), Одлуке о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања („Службени гласник РС“, број 30 од 15. марта 2020. године), Наредбе Министарства здравља Републике Србије о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору број 512-02-9/17/2020-01 од 21. марта 2020. године („Службени гласник РС“, број 39 од 21. марта 2020. године), Наредбе Министарства унутрашњих послова Републике Србије о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије број 01-1094/20-58 од 18. марта 2020. године („Службени гласник РС“, бр. 34/2020, 39/2020, 40/2020, 46/2020 и 50/2020) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 43/20 од 05.03.2020. године.
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