ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Адреса наручиоца:

НОВИ САД БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 16

Интернет страница наручиоца:

www.uprava.vojvodina.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Добра

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:
јавна набавка добара – набавка половних возила старости до 3 године
Назив и ознака из ОРН:
34110000 – путнички аутомобили

Процењена вредност јавне набавке:

5.416.600,00 динара без пдв

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

1 понуда
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:DOO AC INTERSREM
Седиште:21203 Veternik Novosadski put 112.
Матични број:08231176
ПИБ:100277086
Законски заступник:Владимир Дивјак

Разлог за обуставу поступка:
Поступак јавне набавке се обуставља из разлога што нису испуњени услови за доделу
уговора - није прибављена ниједна прихватљива понуда, с обзиром да је прибављена
понуда понуђача DOO AC INTERSREM Veternik преко процењене вредности (5.659.000,00
динара без пдви иста се одбија као неприхваљтива.
С обзиром да се нису стекли услови из члана 107. став 1. а у вези са чланом 3. став 1. тачка
33) ЗЈН за доделу уговора у поступку јавне набавке добара – набавка половних возила
старости до 3 године , те да није прибављена ниједна прихватљива понуда, Комисија је
предложила Наручиоцу да донесе Одлуку о обустави поступка сходно члану 109. став 1.
Закона о јавним набавкма.
Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку те је на основу
овлашћења из члана 109. став 1. ЗЈН донело Одлуку о обустави поступка број
109-404-100/2020-01 од 07.05.2020.године, која је објављена на ПЈН 08.05.2020.године.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак ће бити поново спроведен када се за то стекну услови прописани Законом о јавним
набакама.

Остале информације:
/

