ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Mинистарство трговине,туризма и телекомуникација

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.mtt.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

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:
ЈН МВ 18/2014
Јавна набавка мале вредости услуга - настава страног језика за запослене.
Назив и ознаке из општег речника набавки на Порталу управе за јавне набавке je:
80580000 - организовање течајева за учење страног језика

Процењена вредност јавне набавке:

833.333,33 динара без ПДВ

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Број примљених понуда 9 (девет):
- "БИЗНИС АКАДЕМИЈА ЛЦ НИШ",18105 Ниш,
- "ЂУРО САЛАЈ"АД, 11000 Београд,
- "АКАДЕМИЈА ОХФОРД-АГЕНТ"ДОО,35000 Јагодина,
- "ШКОЛА СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЛОГОС", 11000 Београд,
-"MEMPHIS"ДОО, 11080 Земун,
-"ОТВОРЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ СУБОТИЦА"ДОО, 24000 Суботица,
-"ЦЕНТАР ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ BELLA LINGUA", 11000 Београд,
-"MASTER CLASS", 11000 Београд,
-"НС ГРОУП ДОО НОВИ САД", 21000 Нови Сад

Разлог за обуставу поступка:
ОБУСТАВЉА СЕ ЈН МВ 18/2014 – настава страног језика за запослене за потребе
Министарства трговине, туризма и телекомуникација у складу са чланом 109. став 2. Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12).
Чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12),
наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који
се нису могли предвидети у време покретања поступка, услед којих је престала потреба
наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске
године, односно у наредних шест месеци.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак ће бити поново спроведен у другом кварталу 2015. године.

Остале информације:
ЈН МВ 18/2014

