На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Народног фронта број 53, Нови Сад
објављује обавештење о обустави поступка јавне набавке радова
на реконструкцији фасаде објекта у улици Светозара Милетића број 22
(шифра: ОП-15/2017)
Назив Наручиоца: Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог
Сада
Адреса Наручиоца: Народног фронта број 53, 21000 Нови Сад
Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs
Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе.
Опис предмета набавке: Радови на реконструкцији фасаде објекта у улици Светозара
Милетића број 22 у Новом Саду, шифра: ОП-15/2017, у складу са спецификацијом,
техничким условима и обрасцом структуре понуђене цене који су саставни део Конкурсне
документације, које садрже спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и
друго, као и количину радова које је потребно извршити.
Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 45454000-4 Радови на реконструкцији.
Процењена вредност јавне набавке: 1.500.000,00 динара без урачунатог пореза на додату
вредност.
Број примљених понуда и подаци о понуђачима: Благовремено, односно до дана 7.
септембра 2017. године до 900 часова, примљена је понуда број: 7443/17 од 06. септембра
2017. године, групе понуђача „ТЕСЛА СИСТЕМИ“ ДОО БЕОГРАД и „МОДУЛОР“ ДОО
БЕОГРАД, укупне вредности 1.494.060,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност,
која је неприхватљива јер понуђач није доказао да испуњава додатни услов у погледу
техничког капацитета, односно да поседује дизалицу за вертикално дизање са зглобним
носачем за скелу максималне носивости до 200 kg, те је Комисија одбила понуду у складу са
чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама.
Разлог за обуставу поступка: Чланом 109. став 1. Закона о јавним набавкама предвиђено је
да Наручилац може да обустави поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној
оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора или одлуке о закључењу
оквирног споразума, односно уколико нису испуњени услови за доношење одлуке о
признавању квалификације. С обзиром на напред наведено, Наручилац није у могућности да
оконча започети поступак јавне набавке.
Када ће поступак бити поново спроведен: Поступак предметне јавне набавке биће
спроведен одмах након протека рока за подношење захтева за заштиту права.

