ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Назив наручиоца:

OШ „Бранко Радичевић“, ОШ „Јован Јовановић Змај“, ОШ „Бранислав Нушић“, ОШ „Светозар Марковић“, ОШ „20. Октобар“, ОШ „1. Мај“, ОШ „Вук
Караџић“, ОШ „Краљ Петар Први Ослободилац“, ОШ „Доситеј Обрадовић“, ОШ „Бора Станковић“, ОШ „Предраг Девеџић“, ОШ „Радоје Домановић“,
ШОСО „Вуле Антић“, Средња Медицинска школа „dr Izabel Emsli Haton“ у Врању, Средња Хемијско- технолошка школа у Врању, Средња Економскотрговинска школа, Гимназија „Бора Станковић“, Средња техничка школа, Средња пољопривредно- ветеринарска школа, Музичка школа „Стеван
Мокрањац“, Предшколска установа „Наше дете“, Градска управа града Врања, Народна библиотека „Бора Станковић“, Народни музеј „Врање“

Адреса наручиоца:

ул. Косовска бб, Врање, ул. Јужноморавска бр. 9, Врање, с. Ратаје, ул. Француска бб, Врање, с. Власе, с. Вртогош, ул. Пионирска бр. 5, Врање, с.
Корбевац, Ул. Омладинска бр. 20, Врање, С. Тибужде, ул. Краља Петра Првог Ослободиоца, Врањска Бања, ул. Партизански пут бр. 3, ул. Радних
бригада бр. 2, ул. Моше Пијаде бб, Врање, ул. Моше Пијаде бб, Врање, ул. Есперанто бб, ул. Партизанска бр.12, Булевар АВНОЈ-а бб, Булевар
АВНОЈ-а бб, ул. Боре Станковића бр. 10, Врање, ул. Цара Душана бр. 22, Врање, ул. Краља Милана бр. 1, Врање, ул. 29. новембра бб, Врање, ул.
Пионирска бр.1, Врање

Интернет страница наручиоца:

www.vranje.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Добра

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:
Предмет јавне набавке је добро- електрична енергија, за потребе корисника: школских,
предшколских и административних обејката на територији града врања, Народне
библиотеке "Бора Станковић" у Врању и Народног музеја "Врање", за буџетску 2014. годину.
Назив и ознака из општег речника набавке: електрична енергија-09310000.

Назив подносиоца захтева за заштиту права (назив, адреса и матични број):
"Привредно друштво за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца ЕПС
Снабдевање доо Београд- Стари Град", ул. Царице Милице бр. 2, Београд, ПИБ 108057105,
М.бр. 20924195

Фаза поступка јавне набавке у којој је
поднет захтев за заштиту права:

После доношења одлуке

Лице за контакт:

Особа за контакт Срђан Станковић је члан комисије из решења
наручиоца, сваког радног дана у времену од 9:00 до 14:00 часова

Остале информације:
У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, после доношења
Одлуке о додели уговора бр. 404-12/2014-16 од 26.06.2014. године уложен је захтев за
заштиту права од стране понуђача, чиме су даље активности наручиоца прекинуте

