ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26, Београд

Интернет страница наручиоца:

http://mtt.gov.rs/

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:
Врста предмета:

Отворени поступак
Услуге

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:
Опис предмета набавке:
Предмет јавне набавке су услуге- „Обуке наставника и професора у области
информационо – комуникационе технологије"
Назив и ознака из општег речника набавки: 80500000 – Услуге обуке

Процењена вредност јавне набавке:

Процењена вредност јавне набавке је
8.333.333,34 динара без ПДВ.

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:
6
Akademija Oxford - Аgent д.о.о.
Кнегиње Милице 21/8
35000 Јагодина
Група понуђача:
Агенција
„Свети Сава“ Катарина Крстић ПР
Ломина 59
32000 Чачак
(носилац посла)
и
Агенција за образовање „Академија“
Драгана Грбовић ПР
Војводе Степе 44
32000 Чачак
(члан групе понуђача)
Biznis Akademija LC
Цара Душана 54-72, Душанов базар, локал 209
18105 Ниш
Група понуђача:
СМАРТ д.о.о.
за производњу, услуге и трговину
Трг младенаца 5
21000 Нови Сад
(носилац посла)
и
ЈИСА - Јединствени информатички савез Србије
Змај Јовина 4
11000 Београд
(члан групе понуђача)
H.art development center d.o.o.
Maрка Николића 11/2
11080 Београд
Група понуђача:
Информатика а.д. Београд
Јеврејска 32
11000 Београд
(носилац посла)
и
IT4BIZ д.o.o.
Студентски трг 4
11000 Београд
(члан групе понуђача)

Разлог за обуставу поступка:
Обуставља се поступак:
Чланом 109. став2. ЗЈН је предвиђено да Наручилац може да обустави поступак јавне набавке
из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања
поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала
потреба наручиоца за предметном набавкамом због чега се неће понављати у току исте
буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Када ће поступак бити поново спроведен:

Остале информације:
Број јавне набавке О-38/2017
Сопствени заводни број: 404-02-167/2017-02

