ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Управа за заједничке послове покрајинских органа

Адреса наручиоца:

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.

Интернет страница наручиоца:

www.uprava.vojvodina.gov.rs линк Јавне набавке

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Радови

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 набавка радова - капитално одржавање зграда и објеката, обликоване по партијама од 1 до 3, и то:
Партија 1. –Поправка хидроизолације дела равног крова на тераси са постављањем камена
Партија 2. – Израда новог спуштеног плафона у сали Владе АП Војводине и у фоајеу заједно са термоизолацијом са радовима на
електроинсталацији
Партија 3. – Санација хидроизолације равног крова засебног дела раздвојеног са дилатацијом.
За Партију 1. и Партију 3. Наручилац је дана 23.07.2014.године донео Одлуку о додели уговора.
Природа и обим радова и основна обележја радова: електроинсталатерски и грађевиско-занатски радови на изради новог спуштеног
плафона у сали Покрајинске владе и у фоајеу заједно са термоизолацијом са радовима на електроинсталацији, са демонтажом постојеће
опреме и набавком и монтажом нове опреме,а према Техничким спецификацијама.
Место извршења радова:
Партија 2. - зграда Покрајинске владе, Булевар Михајла Пупина бр.16, Нови Сад.
Назив и ознака из Општег речника набавки:
Назив и ознака из Општег речника набавки:
Партија 2. - 45262700-Адаптација зграде
45310000-Радови на увођењу електричне инсталације
45320000-Изолациони радови

Процењена вредност јавне набавке:

Процењена вредност јавне набавке износи укупно 9.374.000,00 динара, без пдв, и то:
Партија 2. - 958.000,00 динара

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

За Партију 2. није примљена ни једна понуда.

Разлог за обуставу поступка:
Поступак јавне набавке радова - капитално одржавање зграда и објеката, обликоване по
партијама од 1 до 3, за Партију 2.- Израда новог спуштеног плафона у сали Владе АП
Војводине и у фоајеу заједно са термоизолацијом са радовима на
електроинсталацији,обуставља се сходно члану 109. став 1. Закона о јавним набавкама,из
разлога што се нису стекли услови из члана 107. ЗЈН , с обзиром да није примљена ни једна
понуда.
Комисија за јавну набавку у Извештају о стручној оцени понуда број 404-152/2014 од
22.07.2014.године констатовала је да се нису стекли услови из члана 107. ЗЈН и предложила
Наручиоцу да донесе Одлуку о обустави поступка у складу са чланом 109. став 1. Закона о
јавним набавкама.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак нeће бити поново спроведен.

Остале информације:
/

