ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
ДЕПО И КЛИРИНГ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ А.Д.

Број набавке: ЈНМВ 15/2015
Број документа: 60 бр.15/2015/9
Датум: 14.07.2015. године
На основу члана 55. став 1. тачка 10. и члана 57. став 1. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015), у даљем тексту ЗЈН,
Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

1. Наручилац
Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности акционарско
друштво Београд, Трг Николе Пашића 5, Београд, интернет страница:
www.crhov.rs ( у даљем тексту: Наручилац).
2. Врста наручиоца
Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности је правно лице
које се организује и послује као акционарско друштво са правима, обавезама и
одговорностима утврђеним Законом о тржишту капитала („Сл. гласник РС“,
број 31/2011) и Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, број
36/2011, 99/2011 i 83/2014 – др.закон), и чији је оснивач Република Србија.
3. Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка мале вредности.
4. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка услугa: услуга обезбеђења.
Назив и ознака из Општег речника набавке: услуге обезбеђења, 79710000.
5. Процењена вредност
1.489.200,00 динара без пореза на додату вредност.
6. Број примљених понуда и поцаци о понуђачима
Примљено је седам понуда следећих понуђача:
„DOBERGARD“ д.о.о. Београд, Школски трг 5, Београд, „SISTEM FPS
OBEZBEĐENJE“ д.о.о. Београд, Патријарха Јоаникија 2 а, Двд врачар Београд,
Метохијска 42, „Inter safe business“ д.о.о. Београд, Ђорђа Станојевића 4,
Београд, „Perfect company“ д.о.о. Београд, Антифашистичке борбе30/30, Нови
Београд, Семиотик д.о.о, Булевар Михајла Пупина 35, Београд, „Protecta group“
д.о.о. Београд, Јужни булевар 144, Београд.
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7. Разлог за обуставу поступка
Нису испуњени услови за доделу уговора у складу са чланом 109. став 1.
ЗЈН. Нису испуњени услови за доделу уговора за услуге обезбеђења, јер су све
поднета понуде неприхватљиве.
8. Када ће поступак бити поново спроведен
Наручилац ће сагледати чињенице везане за обустављање предметног
поступка, те сходно томе одлучити о поновном благовременом спровођењу
истог, узимајући у обзир потребе за предметом набавке и друге околности, а
најкасније у року од 7 дана од коначности одлуке о обустави поступка јавне
набавке мале вредности услуга обезбеђења.
Комисија за јавну набавку
Централног регистра, депоа и клиринга
хартија од вредности
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