ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

ЈП "Војводинашуме"

Адреса наручиоца:

21131 Петроварадин, Прерадовићева 2

Интернет страница наручиоца:

www.vojvodinasume.rs

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Услуге

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:
УСЛУГЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ за 2015. годину (II)
назив и ознака из општег речника набавке:
- Услуге у области пољопривреде – 77100000
- Услуге повезане са пољопривредном производњом - 77110000

Процењена вредност јавне набавке:

1.110.000,00 дин. (без ПДВ-а)

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Број пристиглих понуда:
за партије бр. 1 Услуге брања кукуруза – ШУ ''Вишњићево''), бр. 2 (Жетва соје – ШУ
''Купиново''), бр. 3 (Силажа кукуруза – ШУ ''Вишњићево''), бр. 4 (Силажа кукуруза – ШУ
''Кленак''), бр. 7 (Разне услуге у делатности пољопривредне производње (помоћни радници
на псловима балирању сена, на манипулацији пољопривредним производима из сопствене
производње – утовара, истовар) – ШУ ''Апатин'' ), бр. 8 (Разне услуге у делатности
пољопривредне производње (помоћни радници на псловима балирању сена, на
манипулацији пољопривредним производима из сопствене производње – утовара, истовар)
– ШУ ''Козара'' Бачки Моноштор), бр. 9 (Услуге брања кукуруза – ШУ ''Ковиљ''), бр. 10 (Услуге
брања кукуруза – ШУ ''Б. Паланка''), бр. 11 (Превоз кукуруза у клипу – ШУ ''Б. Паланка'') и
бр. 12 (Превоз кукуруза у клипу – ШУ ''Плавна'') - 0 (ниједна).

Разлог за обуставу поступка:
Обуставља се отворени поступак за јавну набавку услуга: УСЛУГЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ за 2015.
годину (II), спроведен по позиву за подношење понуда бр. 74, објављеном на Порталу УЈН и
интернет страници наручиоца дана 16.09.2015. године, за партије бр. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11
и 12 , јер у року за подношење понуда наручилац није добио ниједну понуду, те нису
испуњени услови за доделу уговора по члану 107. ЗЈН.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Због већ касног периода за примену ових услуга, нови поступак за обустављене партије се
неће покретати до краја 2015. године. За услуге потребне у 2016. год. покретаће се поступак
у складу са Планом јавних набавки за 2016. годину.

Остале информације:
Поступак је био обликован у 13 партија и обуставља се за наведене партије.

