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“,
Музичка школа „Стеван Мокрањац“, Градска управа града Врања, Центар за социјални рад

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. Боре
Станковића бр. 10, Врање, ул. Краља Милана бр. 1, Врање, ул. Задарска бр. 2, 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:
Јавна набавка добра- угаљ мрки и лигнит сушени (из општег речника набавке: угаљ09111100; лигнит 09112100

Назив подносиоца захтева за заштиту права (назив, адреса и матични број):
"Инекс-Морава" д.о.о., улица Вука Караџића б.б., 18240 Гаџин Хан, Огранак у Нишу, матични
број 17121162, ПИБ 100992568

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

Пре истека рока за подношење понуда

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:
На обрасцу нема могућности избора: захтев за заштиту права је поднет после окончања
поступка јавног отварања понуда, у фази када је одлука о додели уговора прослеђена
понуђачима. Понуђач је поднео захтев за заштиту права пре него што је добио одлуку о додели
уговора, супротно одредби члана 149. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС, бр.
124/2012), те исти као такав није допуштен и не представља основ за задржавање даљих
активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за
заштиту права

