На пснпву члана 55. став 1. тачка 10. и 109. став 4. Закпна п јавним
набавкама, („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
наручилац
Ппкрајински секретаријат за привреду, заппшљаваое и равнпшравнпст
пплпва
Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина 16
дана 14.10.2015. гпдине, пбјављује
ПБАВЕШТЕОЕ П OБУСТАВИ ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА – ПРГАНИЗАЦИЈА
И РЕАЛИЗАЦИЈА ДВПДНЕВНПГ СЕМИНАРА НА ТЕМУ: ПЗНАКЕ ГЕПГРАФСКПГ
ППРЕКЛА
ДПДАТА
ВРЕДНПСТ
ППЉППРИВРЕДНП-ПРЕХРАМБЕНИМ
ПРПИЗВПДИМА, Ред. бр. ЈН ПП 1.2.11/2015
Назив, адреса и интернет страница наручипца:
Република Србија – Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина
ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАППШЉАВАОЕ И РАВНППРАВНПСТ
ППЛПВА, ПИБ:100716328, Матични брпј: 08753245, Шифра делатнпсти: 8411.
21000 Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16
Интернет страница наручипца: www.spriv.vojvodina.gov.rs
Врста наручипца: Орган државне управе
Врста ппступка јавне набавке: птвпрени
Врста предмета: услуга
За дпбра и услуге (ппис предмета, назив и пзнака из ппштег речника набавке):
Предмет јавне набавке су услуге – прганизација и реализација двпдневнпг
семинара на тему: Ознаке гепграфскпг ппрекла - дпдата вреднпст ппљппривреднппрехрамбеним прпизвпдима
пзнака из ппштег речника набавки: 79951000 - услуге прганизпваоа семинара
За радпве, прирпда и пбим радпва и пснпвна пбиљежја радпва, местп извршеоа
радпва, пзнака из класификације делатнпсти, пднпснп назив и пзнака из ппштег
речника набавки:/
Прпцеоена вреднпст:
1.000.000,00 динара без пдв
Брпј примљених ппнуда и ппдаци п ппнуђачу:
Пимљена је једна ппнуда.
Пснпвни ппдаци п ппнуђачу:
Назив:
Научни институт за прехрамбене
технплпгије
Адреса:

Нпви Сад, Булевар Цара Лазара 1

Матични брпј:
08865485
ПИБ:
104743019
Закпнски заступник:
др Оливера Ђурагић, директприца
Разлпг за пбуставу ппстука:
у рпку за ппднпшеое ппнуда дп 25.09.2015. гпдине, пристигла је једна ппнуда кпја
је збпг битних недпстатака из члана 106. Закпна п јавним набавкама пдбијена, такп
да нису испуоени услпви за дпделу угпвпра из члана 107.став 3. ЗЈН тј. није
прибављена ниједна прихватљива ппнуда,
Када ће ппступак бити ппнпвп спрпведен:
Ппступак се неће спрпвпдити дп краја гпдине.
Пстале инфпрмације: /

