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
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
еУПРАВЕ ОБЛИКОВАНА У ВИШЕ ИСТОВРСНИХ ПОСЕБНИХ ЦЕЛИНА
(ПАРТИЈА) ОД 1 ДО 4, И ТО ЗА:
ПАРТИЈУ 1 – ИЗРАДА ПРОЈЕКТА «ПРОВЕРА БЕЗБЕДНОСНИХ АСПЕКАТА
ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ВЛАДЕ АП ВОЈВОДИНЕ» И
ПАРТИЈУ 2 – ИЗРАДА «ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ
ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА ВЛАДЕ И СКУПШТИНЕ АПВ»
ЈН ОП 22/2013
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: услуге
За добра и услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника
набавке): За добра и услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из
општег речника набавке): Предмет јавне набавке су услуге – израда пројеката за
реализацију еУправе, обликована у више истоврсних посебних целина (партија) од 14 и то:
• Партија 1 – израда пројекта «Провера безбедносних аспеката
информационог система Владе АП Војводине», назив и ознака из
ОРН:71242000 – израда пројекта и нацрта, процена трошкова, ДОПУНСКИ
РЕЧНИК: ЈАО2 - за рачунарски софтвер,
• Партија 2 – израда «Главног пројекта Телекомуникационих инсталација у
објектима Владе и Скупштине АПВ», назив и ознака из ОРН:71242000 –
израда пројекта и нацрта, процена трошкова, ДОПУНСКИ РЕЧНИК: ЈАО2 за рачунарски софтвер
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:
•
•

За партију 1 - 458.000,00 динара без ПДВ
За партују 2 – 687.000,00 динара без ПДВ

Број примљених понуда: Укупно је примљена једна понуда.
За партију 1 - израда пројекта «Провера безбедносних аспеката информационог
система Владе АП Војводине», примљена је једна понуда следећег понуђача:
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:

NETWORK SECURITY SOLUTIONS DOO BEOGRAD

Седиште:

Београд - Стари град

Матични број:

20288639

ПИБ:

104988030

Законски заступник:

Предраг Кецман

За партију 2 – израда «Главног пројекта Телекомуникационих инсталација у објектима
Владе и Скупштине АПВ», није примљена ниједна понуда.
Разлог за обуставу поступка: Поступак јавне набавке услуга – израда пројеката за
реализацију еУправе, обликована у више истоврсних посебних целина (партија) од 14 за партије 1 и 2, 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 16.10.2013. године и стручне оцене понуда,
за партију 1 . - као неприхватљива, одбијена је понуду понуђача:
NETWORK SECURITY SOLUTIONS DOO BEOGRAD, Цара Душана 10, 11000
БЕОГРАД:
• Понуђена цена је већа од износа процењене вредности. Предметни
понуђач је понудио укупну цену у износу од 750.000,00 динара без
ПДВ, односно 900.000,00 динара са ПДВ, а процењена вредност за
Партију 1. износи 458.000,00 динара без пдв;
• Понуђач није доказао да испуњава обавезан услов за учешће у
поступку јавне набавке дефинисан чланом 75. став 1. тач. 2) Закона о
јавним набавкама јер није доставио уверење Вишег суда у БеоградуПосебно одељење, као ни уверење Првог основног суда у Београду као
надлежног суда на чијој територији се налази седиште понуђача;
• Понуђач није доказао да испуњава обавезан услов за учешће у
поступку јавне набавке дефинисан чланом 75. став 1. тач. 4) јер није
доставио уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода.
За партију 2 – није примљена ниједна понуда.
Када ће поступак бити поново спроведен: набавка се планира у буџетској
2014. години
Остале информације: /

