На основу члана 109. став 1. и 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015)

Јавно предузеће "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2
Објављује

Обавештење
о обустави поступка јавне набавке
Обуставља се отворени поступак за јавну набавку добара – Резервни делови за све машине 2019.
год. (за потребе ШГ ''Банат'' Панчево), обликована по партијама 1-36, по позиву за подношење
понуда бр. 42, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана
04.06.2019. године, као и на Порталу службених гласила РС и базе прописа, и то за партије бр. 7,
14 и 15, јер је Наручилац за наведене партије у року за подношење понуда није прибавио ниједну
понуду, те нису испуњени услови за доделу уговора по чл.107. ЗЈН.
Није достављена ниједна прихватљива понудa за следеће партије:
7 - Резервни делови за ивераче ЕЛЕФАНТЕ, ЕЛЕТАРИ и РОТОР, мулчер Њилибалд, сензорска
тањирача, атомизер Мајерс, проц.вр. 750.000,00 дин. без ПДВ
14 - Резервни делови за хидрауличне дизалице ЛИВ и ХДМ, проц.вр. 250.000,00 дин. без ПДВ
15 - Резервни делови за бочне тарупе МК и Орси , АСАЛОНИ косачице, проц.вр. 190.000,00 дин.
без ПДВ
Процењена вредност јавне набавке за наведене партије укупно износи 1.190.000,00 дин. без ПДВ.
Ознака и назив из општег речника набавке:
Делови машина за пољопривреду и шумарство – 16800000; Механички резервни делови осим
мотора и делова мотора - 34320000; Резервни делови за теретна возила, доставна возила и
аутомобиле – 34330000; Електрична опрема за моторе и возила – 31610000; Разни резервни
делови – 34913000
Број примљених понуда: 0
Назив понуђача у поступку:
- није било заинтересованих понуђача у поступку набавке за наведене партије
За партије за које није достављена ниједна прихватљива понуда поступак ће бити поново
спроведен према Закону у случају потребе Наручиоца..
У складу са Одлуком бр. 737/4 од 17.07.2019. године, а на основу члана 109. ЗЈН обуставља се
отворени поступак јавне набавке добара – Резервни делови за све машине 2019. год. (за потребе
ШГ ''Банат'' Панчево) за партије 7, 14 и 15, укупне процењене вредности од 1.190.000,00 динара
без ПДВ.
Особа за контакт:Милоје Ћировић, маст.инж.шум.- председник комисије, тел. 063/514248

