На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12), Управа за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, Булевар Михајла
Пупина 16,
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА
ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА,
Партија 1 – Материјал за одржавање телекомуникационих система;
Партија 2 – Материјал за послове разгласа, руковања видеобимом,
снимања седница у великој сали Скупштине и сали Владе АПВ, руковања
системом симултаног превођења, праћења прес конференција, пријема
и других организационих активности, и
Партија 4 - Материјал за одржавање пасивног дела рачунарске мреже
ЈН МВ 23/2013
Назив, aдреса и интернет страница наручиоца:
Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16
www.uprava.vojvodina.gov.rs
Врста наручиоца: Орган државне управе
Врста предмета: добра
За добра и услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из општег
речника набавке): Предмет јавне набавке су добра – материјал за одржавање
система, обликована по партијама од 1-4
Партија 1 – Материјал за одржавање телекомуникационих система,
o ознака из Општег речника набавки: 32551000 – телефонски
каблови и припадајућа опрема;
Партија 2 – Материјал за послове разгласа, руковања видеобимом, снимања
седница у великој сали Скупштине и сали Владе АПВ, руковања системом
симултаног превођења, праћења прес конференција, пријема и других
организационих активности
o ознака из Општег речника набавки: 32351000 – Прибор за аудио и
видео опрему и 32322000 – мултимедијска опрема;
Партија 4 - Материјал за одржавање пасивног дела рачунарске меже
o ознака из Општег речника набавки: 32420000 – Мрежна опрема
o
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: Процењена вредност јавне набавке износи:
Партија 1 – 42.000,00 динара без ПДВ
Партија 2 – 90.000,00 динара без ПДВ
Партија 4 - 166.000,00 динара без ПДВ
Број примљених понуда: Укупно је примљено шест понуда.
За партију 1 - Материјал за одржавање телекомуникационих система, поднете су
2 понуде следећих понуђача:

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:

Електроелемент доо

Седиште:

Београд

Матични број:

08785716

ПИБ:

102815379

Законски заступник:

Драганчо Николов
2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име:

AS Computers & tehnology доо

Седиште:

Нови Сад

Матични број:

20775351

ПИБ:

107290197

Законски заступник:

Срђан Јотановић

За партију 2 – Материјал за послове разгласа, руковања видеобимом, снимања
седница у великој сали Скупштине и сали Владе АПВ, руковања системом
симултаног превођења, праћења прес конференција, пријема и других
организационих активности, поднета је 1 понуда следећег понуђача:
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:

Global Intermusic доо

Седиште:

Нови Сад

Матични број:

20861029

ПИБ:

107733612

Законски заступник:

Раца Драган

За партију 4 - Материјал за одржавање пасивног дела рачунарске мреже,
поднете су 3 понуде следећих понуђача:
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:

AS Computers & tehnology доо

Седиште:

Нови Сад

Матични број:

20775351

ПИБ:

107290197

Законски заступник:

Срђан Јотановић
2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име:

Positive doo

Седиште:

Нови Сад

Матични број:

08695407

ПИБ:

100276510

Законски заступник:

Саша Грбић
3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име:

Neolink доо

Седиште:

Ветерник

Матични број:

20571705

ПИБ:

106290410

Законски заступник:

Борис Лукач

Разлог за обуставу поступка: Поступак јавне набавке мале вредности добара –
материјал за одржавање система, з апартије 1. 2 и 4., обуставља се сходно члану 109.
став 1. Закона о јавним набавкама, у фази након истека рока за подношење понуда, а
пре доношења одлуке о додели уговора, из разлога што нису испуњени услови за
доделу уговора, односно није прибављена ниједна прихватљива понуда.
Након отварања понуда 31.07.2013. године и стручне оцене понуда, због битних
недостатака из члана 106. ЗЈН, као неприхватљиве, одбијене су понуду понуђача:
Партија 1 - Материјал за одржавање телекомуникационих система:
1. Електроелемент доо, Гочка 59д, Београд која је код наручиоца заведена под
редним бројем 404-150/2013-П1-1 из следећег разлога:
- понуђач у колони „Опис понуђеног добра, произвођач, марка, модел – (Техничке
карактеристике)“ табеле понуде није навео све битне елементе на основу којих би се
могао утврдити квалитет добра које се нуди и тако није поступио у складу са тачком
3)2) Конкурсне документације.
2. AS Computers доо, Богдана Шупута 5, Нови Сад која је код Наручиоца заведена
под редним бројем 404-150/2013-П1-2 из следећих разлога:
- понуђач у колони „Опис понуђеног добра, произвођач, марка, модел – (Техничке
карактеристике) табеле понуде није навео све битне елементе на основу којих би се
могао утврдити квалитет добра које се нуди и тако није поступио у складу са тачком
3)2) Конкурсне документације.
Партија 2 – Материјал за послове разгласа, руковања видеобимом,
снимања седница у великој сали Скупштине и сали Владе АПВ, руковања
системом симултаног превођења, праћења прес конференција, пријема и
других организационих активности:
1. Global Intermusic доо, Пап Павла 6, Нови Сад, која је код наручиоца
заведена под редним 404-150/2013-П2-1 из следећег разлога:
- понуђач није попунио колону „Опис понуђеног добра, произвођач, марка, модел –
(Техничке карактеристике) табеле понуде тј. није навео битне елементе на основу којих
би се могао утврдити квалитет добра које се нуди и тако није поступио у складу са
тачком 3)2) Конкурсне документације
- понуђач је вршио исправке понуде у табели понуде код ставки 6., 9. и у укупном
износу са ПДВ, на начин који је у супротности са захтевима из тачке 2б), дела 6.
Конкурсне документације.
Партија 4 - Материјал за одржавање пасивног дела рачунарске мреже:
1. „Positive“ д.о.о., Данила Киша 5, Нови Сад, која је код Наручиоца
заведена под редним бројем 404-150/П4-1 из следећих разлога:
- за ставке које су у табели понуде наведене под редним бројевима од 2 до 8 понуђач
није навео назив произвођача и модел, а за ставке 11 и 12 није навео опис понуђеног
добра – димензије каналице, те самим тим није поступио у складу са тачком 3)2)
Конкурсне документације.
понуђач није доставио каталог или извод из каталога произвођача, већ ручно
направљен каталог из кога се не може видети ко је произвођач каблова. у конкурсној
документацији у делу 3) под тачком 3)3) наведено је да су понуђачи обавезни да за
понуђен материјал за одржавање пасивног дела рачунарске мреже доставе каталог или
извод из каталога произвођача. Уколико понуђач не достави каталог односно извод из
каталога произвођача за каблове (ставке наведене под редним бројевима од 1-8
техничке спецификације), понуда ће се се одбити као неприхватљива. (Тачка 9.4) дела
6. конкурсне документације).
2. AS Computers доо Богдана Шупута 5, Нови Сад која је код наручиоца
заведена под редним бројем 404-150/2013-П4-2 из следећих разлога:
- понуђач ни за једно понуђено добро није навео модел конкретног добра које се нуди и
тако није поступио у складу са тачком 3)2) Конкурсне документације.

понуђач није доставио каталог или извод из каталога произвођача, већ ручно
направљен каталог из кога се не може видети ко је произвођач каблова. у конкурсној
документацији у делу 3) под тачком 3)3) наведено је да су понуђачи обавезни да за
понуђен материјал за одржавање пасивног дела рачунарске мреже доставе каталог или
извод из каталога произвођача. Уколико понуђач не достави каталог односно извод из
каталога произвођача за каблове (ставке наведене под редним бројевима од 1-8
техничке спецификације), понуда ће се се одбити као неприхватљива. (Тачка 9.4) дела
6. конкурсне документације).
3. Neolink доо, Арона Загорице 51, Ветерник која је код наручиоца заведена
под редним бројем 404-150/2013-П4-3 из следећег разлога:
- за ставку која је у табели понуде наведена под редним бројем 9 понуђач није навео
модел кутије; за ставке под редним бројевима 10, 11 и 12 понуђач није навео димензије
каналица и модел; за ставке под редним бројевима 14 и 15 произвођача и модел. Из
свега наведеног произилази да понуђач није навео све податке који су тражени
техничком спецификацијом, а на основу којих би се могао вредновати квалитет
понуђених добара, односно понуђач није поступио у складу са тачком 3)2) Конкурсне
документације.
Када ће поступак бити поново спроведен: Поступак ће бити поново
спроведен након коначности одлуке о обустави поступка.
Остале информације: /

