ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ

Адреса наручиоца:

Сметанина 2, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.waterpoloserbia.org

Врста наручиоца:

Остало

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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:
Хотелски смештај за спортисте током ватерполо турнира у Новом Саду
Назив и ознака из општег речника набавке: 55110000 - Услуге хотелског смештаја

Процењена вредност јавне набавке:

2.400.000,00

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

1 - ХТУП „Парк“ А.Д, Новосадског сајма 35, Нови Сад

Разлог за обуставу поступка:
понуђач ХТУП „Парк“ А.Д, Новосадског сајма 35, Нови Сад није доставио Докумета којим се доказује
испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама (Извод из казнене евиденције,
односно уверења надлежног суда за правно лице (уверење надлежног основног суда, уверење
надлежног вишег суда и за пунуђаче који нису из Београда, уверење Вишег суда из Београда за дела из
организованог криминала) и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, да
законски заступник (односно законски заступници-уколико привредно друштво има више законских
заступника –за сваког од заступника привредног друштва појединачно) није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре; Потврде привредног и прекршајног суда да привредном друштву није
изречена мера забране обављања делатности или, потрвда Агенције за привредне регистре да код овог
органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности која је на снази у време објављивања позива за ову набавку; Уверење пореске управе
Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе или, потврда
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације;Уверење надлежне локалне
самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу даје изворних локалних јавних прихода)

Када ће поступак бити поново спроведен:

Остале информације:

