
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Процењена вредност јавне набавке:

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Врста поступка јавне набавке:



Када ће поступак бити поново спроведен:

Остале информације:

Разлог за обуставу поступка:


	Blank Page

	Text1: Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд
	Text2: Бул. Франше д Епереа бр. 5; 11000 Београд
	Text3: www.beograd194.rs
	Text5: јавна набавка мале вредности ЈН број 12/14 – УСЛУГА – Набавка услуга мобилне телефоније;Предмет јавне набавке и назив и ознака из општег речника набавке: • Предмет јавне набавке je набавка услуга мобилне телефоније. Ознака из општег речника набавки : 64212000 Услуга мобилне телефоније.
	Text6: 2.291.660,00 без ПДВ-а, 
	Text7: /
	Text12: /
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