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:

Поступак јавне набавке мале вредности

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:
УГОСТИТЕЉСКА ОПРЕМА ЗА ЛОВАЧКЕ КУЋЕ 2016. ГОДИНЕ (II)
Назив и ознака из општег речника набавке:
- 39143112 – душеци
- 39512000 – постељина
- 39511000 – ћебад и путни покривачи
-39221200 – посуђе и прибор за јело
- 39514100 – пешкири
- 39222000 – предмети који се користе у угоститељству

Процењена вредност јавне набавке:

400.000,00 дин. (без ПДВ-а)

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Број пристиглих понуда:
- за партију бр. 2: 3 (три) и то 1) "Sit systems" д. о.о. Београд, Милана Ракића бр. 1;
2) КТР и КОМИСИОН "GARFILD No2" Ср. Митровица, Војводе Степе 20б;
3) СЗТР "Пахуљица"-Р- Иван Ристановић ПР, Ужице, Бела земља бб.

Разлог за обуставу поступка:
Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности, спроведен по позиву за подношење
понуда бр. 130, објављен дана 04.01.2017. на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца, за јавну набавку добара: УГОСТИТЕЉСКА ОПРЕМА ЗА ЛОВАЧКЕ КУЋЕ 2016. год.
(II) и то за партију бр. 2: Угоститељска опрема за ловачке куће – ШГ ''Нови Сад'' , јер су за
наведену партију пристигле све неприхватљиве понуде, те нису испуњени услови за доделу
уговора по члану 107. ЗЈН.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Нови поступак ће се покренути у складу са ЗЈН и потребама Наручиоца, у складу са Планом
(јавних) набавки за 2017. год.

Остале информације:
Поступак је био обликован у 4 партије, али се обуставља само за партију бр. 2.

