
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБАРА – ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ СА  ДЕМОНТАЖОМ И

МОНТАЖОМ ПОСТОЈЕЋЕГ СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ГЛАСАЊЕ У ВЕЛИКОЈ САЛИ
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ  ЗА ОДРЖАВАЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ „4 МОТОРА

ЕВРОПЕ“

Назив наручиоца:
Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ
САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Адреса наручиоца: 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16.

Интернет страница наручица: www.region.vojvodina.gov.rs

Врста наручиоца: Органи државне управе

Врста предмета: Добра

За добра и услуге: Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара –
изнајмљивање електронске опреме са  демонтажом и монтажом постојећег система за
електронско гласање у великој сали Скупштине АП Војводине  за одржавање
Конференције „4 мотора Европе“, општи речник набавке: РА 01 изнајмљивање

За радове: Предмет јавне набавке мале вредности нису радови.

Процењена вредност јавне набавке: 1.083.330,00 динара

Критеријум за доделу уговора:

а) економски најповољнија понуда
б) критеријум економски  најповољније понуде  заснива се на следећим

елементима:
 цена 75 пондера
 број и квалитет ангажованих кадрова                           25 пондера

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Примљена је једна понуда од понуђача АГЕНЦИЈА ЗА УСЛУГЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ИЗРАДЕ И
ОДРЖАВАЊА SOFTWARE-A „BUG & BUG“  Зрењанински пут 11њ, 11000 Београд

Разлог за обуставу поступка:

Поступак јавне набавке добара – изнајмљивање електронске опреме са демонтажом и
монтажом постојећег система за електронско гласање у великој сали скупштине АП
Војводине за одржавање Конференције „ 4 мотора Европе“ 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.
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. 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 система за електронско
гласање у великој сали Скупштине АП Војводине и на чињеницу да је скупштинска
сала недоступна, предложено је ново место – локација одржавања конференције.
Из напред наведених разлога неопходно је одредити нову локацију одржавања
конференције чије прилагођавање намени ће изискивати и нову техничку
спецификацију.

Када ће поступак бити поново спроведен:

Поступак ће се поново започети када истекне рок за заштиту права.

Остале информације:

/


