На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/12 и 14/15, Управа за заједничке послове покрајинских
органа
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА СА УГРАДЊОМ МЕТАЛ ДЕТЕКТОР
КАПИЈЕ
ЈН МВ 18/2014
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 – набавка са уградњом метал детектор капије
Ознака и назив из Општег речника набавки:
- 35113100 – опрема за обезбеђење локације.
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: 666.600,00 динара
Број примљених понуда:
Примљене су укупно 2 понуде.
Разлог за обуставу поступка:
Поступак јавне набавке добара – набавка са уградњом метал детектор капије,
обуставља се сходно члану 109. став 1. Закона о јавним набавкама, односно:
Понуђач:

SECURITY COMPANY KOBRA DOO, Пабла Неруде 1,
11060 Београд
због битних недостатака члан 106. ЗЈН, став 1.
тачка 2)): - Понуђач није доставио ауторизацију у складу
са захтевима из конкурсне документације: ''Фотокопија
1)

Разлог:

одговарајућег документа (ауторизација, потврда, уговор или сл.), који
мора бити издат, потписан и оверен од стране овлашћеног лица
произвођача или представништва за територију Републике Србије, којом
произвођач/представништво произвођача опреме која је предмет
набавке, гарантује да је понуђач овлашћен за продају и сервисирање
опреме коју нуди у предметном поступку.
Уколико доставља ауторизацију или потврду, иста мора да гласи на име
понуђача који доставља понуду за добра која су предмет јавне набавке и

да је насловљена на Наручиоца – Управа за заједничке послове
покрајинских органа, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.
Уколико
доставља
уговор
са
произвођачем/представништвом
произвођача, исти мора бити важећи у моменту отварања понуда.
Уколико је наведена ауторизација, потврда, уговор или сл. на страном
језику, понуђач је поред изворног документа обавезан да достави и
превод на српски језик, оверен од стране судског тумача'', обзиром

да је понуђач доставио ауторизацију:
- која није издата, потписана и оверена од стране
овлашћеног лица произвођача или представништва
за територију Републике Србије,
за коју није достављен превод на српски језик
оверен од стране судског тумача,
- Која није издата на име понуђача који доставља
понуду за добра која су предмет јавне набавке и
није насловљена на Наручиоца – Управа за
заједничке послове покрајинских органа, Булевар
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
2) понуђач је дао понуду преко процењене вредности за
предметну јавну набавку
(укупна понуђена цена без
ПДВ износи 884.175,00 динара, а процењена вредност
износи 666.600,00 динара)
884.175,00 динара
Понуђач:
Разлог:
Понуђена цена:

JUGOSCAN DOO, Студентски трг 1, 11000 Београд
1) понуђач је дао понуду преко процењене вредности за
предметну јавну набавку
(укупна понуђена цена без
ПДВ износи 700.000,00 динара, а процењена вредност
износи 666.600,00 динара).
700.000,00 динара без ПДВ

Када ће поступак бити поново спроведен: Поступак ће бити поново спроведен
након коначности одлуке о обустави поступка.
Остале информације: /

