На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12,
14/15 и 68/15), а након спроведеног поступка јавне набавке радова на изради капије и
уградњи канделабера у репрезентативном објекту у Чортановцима, обликована по партијама
од 1 до 2, (ред. бр. ЈНОП 28/2016), Управа за заједничке послове покрајинских органа, Нови
Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ КАПИЈЕ И УГРАДЊИ КАНДЕЛАБЕРА
У РЕПРЕЗЕНТАТИВНОМ ОБЈЕКТУ У ЧОРТАНОВЦИМА, ОБЛИКОВАНА ПО
ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 2, И ТО:
ПАРТИЈА 1. – РАДОВИ НА ИЗРАДИ КАПИЈЕ И ПОДРУМСКИХ ВРАТА У
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОМ ОБЈЕКТУ У ЧОРТАНОВЦИМА
ПАРТИЈА 2. – РАДОВИ НА УГРАДЊИ КАНДЕЛАБЕРА У
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОМ ОБЈЕКТУ У ЧОРТАНОВЦИМА
РЕД. БР. ЈНОП 28/2016
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

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 су радови - на изради капије и уградњи канделабера у
репрезентативном објекту у Чортановцима, обликована по партијама од 1 до 2, и то:
Партија 1. – радови на изради капије и подрумских врата у репрезентативном објекту у
Чортановцима
Партија 2. – радови на уградњи канделабера у репрезентативном објекту у Чортановцима
ИНВЕСТИТОР: Управа за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад
МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: комплекс Виле „Војводина“, Чортановци
Процењена вредност:

916.500,00 динара без ПДВ
Процењена вредност сваке партије износи:
Партија 1. – 500.000,00 динара без пдв
Партија 2. – 416.500,00 динара без пдв.

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:
Није примљена ниједна понуда.
Разлог за обуставу поступка:
Поступак јавне набавке обуставља се сходно члану 109. став 1. Закона о јавним
набавкама из разлога што није прибављена ниједна понуда, те се нису стекли услови за

доделу уговора.
Наручилац је дана 14.10.2016.године донео Одлуку о покретању поступка за
предметну јавну набавку број 404-17472016.године.
Комисија за јавну набавку објавила је дана 18.10.2016.године на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца Позив за подношење понуда.
Дана 17.11.2016.године одржано је јавно отварање понуда, на којем је Комисија
констатовала да није примљена ниједна понуда и у Извештају о стручној оцени понуда од
17.11.2016. године предложила Наручиоцу да донесе Одлуку о обустави поступка јавне
набавке.
Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак предметне јавне набавке поново ће се спроводити у текућој буџетској години.

