На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
бр.124/12 и 14/15), а у вези са отвореним поступком јавне набавке радова - радови на
портирници на економском улазу (ЈНОП 35/2015), Управа за заједничке послове
покрајинских органа, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА РАДОВИ НА ПОРТИРНИЦИ НА ЕКОНОМСКОМ УЛАЗУ
РЕД. БР. ЈНОП 35/2015
Назив наручиоца:

Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Адреса наручиоца:

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16.

Интернет страница наручица:

www.uprava.vojvodina.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Радови

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из ОРН:
Предмет набавке су радова - радови на портирници на економском улазу; назив и ознака из
ОРН: 45454000 - радови на реконструкцији
Процењена вредност:

2.500.000,00 динара без ПДВ

Број примљених понуда:

Примљена је једна понуда

Подаци о понуђачима:
1.

1.1.

Група понуђача коју чине:
1) „БОБ“ д.о.о. Нови Сад, Корнелија Станковића бр.15, Нови Сад
2) „НПН ГРАДЊА“ д.о.о. Нови Сад, Љубомира Ненадовића бр.3, Нови Сад
Скраћено пословно име:

„БОБ“ д.о.о. Нови Сад (носилац посла)

Правна форма:

Друштво са ограниченом одговорношћу
Адреса седишта:

Општина:
Нови Сад

Место:
Нови Сад

Улица:
Корнелија Станковића

Адреса за пријем електронске поште:

bob.milan@ptt.rs

Матични број:

08497923

ПИБ:

100731278

1.2.

Скраћено пословно име:

Правна форма:

Број:
15

Спрат/
стан:-

„НПН ГРАДЊА“ д.о.о. Нови Сад (члан групе)
Друштво са ограниченом одговорношћу
Адреса седишта:

Општина:
Нови Сад

Место:
Нови Сад

Улица:
Љубомира Ненадовића

Адреса за пријем електронске поште:

npngradnja@gmail.com

Матични број:

20496584

ПИБ:

105946267

Број:
3

Спрат/
стан:-

Разлог за обуставу поступка:
6. Разлог за обуставу поступка:
Наручилац је дана 24.09.2015. године примио Обавештење о припреми нацрта
Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за 2015. годину број:102400-15/2015 којим се Наручилац обавештава да је Покрајинска влада, услед неповољне
финансијске ситуације и проблема везаних за остварење прихода буџета АП Војводине у
2015. години, а у циљу одговорног управљања јавним финансијама донела Закључак
број:401-5414/2015 од 09.09.2015. године (у даљем тексту: Закључак Покрајинске владе).
Закључком Покрајинске владе, буџетски корисници Аутономне Покрајине Војводине и други
корисници јавних средстава који се финансирају из покрајинског буџета, задужени су да
сведу планиране активности на неопходан минимум, и да у складу са принципима одговорног
преузимања обавеза, редукују расходе у складу са највишим приоритетима који
представљају окосницу јавне политике у области за коју су надлежни, односно да прилагоде
јавну потрошњу из покрајинског буџета смањењем планираних расхода и издатака. Дана
07.10.2015.године усвојен је Ребаланс Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за
2015. годину. Сходно наведеном, а имајући у виду да су средства за јавну набавку радова и
то радови на портирници на економском улазу, ЈНОП 35/2015, у моменту доношења Одлуке о
покретању поступка јавне набавке, била обезбеђена из буџета (извор прихода - 01 приходи
из буџета), као и да Наручилац нема друге изворе финансирања за предметну јавну набавку,
Наручилац је у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама, донео одлуку о
обустави поступка јавне набавке због објективних и доказивих разлога који се нису могли
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак јавне
набавке оконча.
Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак ће поново бити спроведен када се за то стекну законом прописани услови.

