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Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке мале вредности услуга на
демонтажи и поновној монтажи мобилијара са поправком пода унутар Велике
сале Скупштине АПВ, из објективних и доказивих разлога, који се нису могли
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча.

Поступак обустављен дана 23. маја 2013. године.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке објавити на Порталу

јавних набавки и на интернет страници Наручиоца у року од пет дана од дана
коначности Одлуке о обустави поступка јавне набавке.

Образложење:

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну

самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, АП Војводина,
Република Србија, Web: www.region.vojvodina.gov.rs

2. Врста наручиоца: орган државне управе.
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника

набавке:
Јавна набавка услуга на демонтажи и поновној монтажи мобилијара

са поправком пода унутар Велике сале Скупштине АПВ.
Општи речник набавке: 50800000, Разне услуге поправке и

одржавања.
4. Процењена вредност јавне набавке:
Процењена вредност јавне набавке услуге износи 2.500.000,00

динара, без пореза на додату вредност.
5. Број примљених понуда и податке о понуђачима:
Примљена једна понуда од понуђача НПН ГРАДЊА ДОО 21000 Нови

Сад, ул. Љубомира Ненадовића 3.
6. Разлог за обуставу поступка
Поступак јавне набавке услуга на демонтажи и поновној монтажи

мобилијара са поправком пода унутар Велике сале Скупштине АПВ обуставља
се сходно члану 109. став 2. Закона о јавним набавкама из

објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време
покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча.
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Након отварања понуда 21.05.2013. године, настале су нове
околности, а које се односе на чињеницу да је промењено место одржавања
Конференције „4 мотора Европе“. Планирано место одржавања конференције
је била сала у Скупштини АП Војводине, која је у ту сврху требала да се
прилагоди односно да се изврше услуге које су биле предмет набавке. Након
отварања понуда, Наручилац је добио обавештење да је у јуну месецу 2013.
године планирана сала заузета због заказивања заседања седнице
Скупштине АП Војводине. С обзиром на дуготрајност и сложеност послова
демонтаже и монтаже мобилијара и поправке пода и на чињеницу да је
скупштинска сала недоступна у време одржавања конференције, предложено
је ново место - локација одржавања конференције.

Из напред наведених разлога престала је и потреба за предметном
набавком.

7. Када ће поступак бити поново спроведен

Поступак неће бити поново спроведен.


