ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Универзитет у Новом Саду

Адреса наручиоца:

Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

www.uns.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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:
Добра – Набавка опреме у оквиру ЕРАСМУС+ пројекта „School to Work Transition for Higher
Education Students with disabilities in Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro –
Trans2Work“,по партијама
Назиив и ознака из општег речника набавки:
30230000 – Рачунарска опрема;

Процењена вредност јавне набавке:

Партија 2 - 5.587.430,70 динара без ПДВ-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Примљена је 1 благовремена понуда за партију 2 од следећег понуђача:
- Japi com d.o.o., ул Руменачка 13, 21000 Нови Сад

Разлог за обуставу поступка:
Примљена је 1 благовремена понуда за партију 2 која је одбијена као неприхватљива:
1) Понуђач Japi com d.o.o., ул Руменачка 13, 21000 Нови Сад је доставио понуду чији износ
без ПДВ-а прелази износ процењене вредности за партију 2:
Узимајући у обзир горе наведено, Наручилац је сходно члану 3 став 1 тачка 33) Закона о
јавним набавкама којом се дефинише појам прихватљиве понуде и сходно члану 106 којим
се дефинишу битни недостаци понуде, одбио наведене понуде за партије 2 као
неприхватљиве.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак ће бити поново спроведен за партије 2 по истеку рока коначности рокова
дефинисаних законом.

Остале информације:
Јавна набавка је спроведена као обједињена набавка за потребе пројекта Набавка опреме у
оквиру ЕРАСМУС+ пројекта „School to Work Transition for Higher Education Students with
disabilities in Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro – Trans2Work“,по партијама,
односно за партнере на пројекту - Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Крагујевцу и
Универзитет Метрополитaн Београд
Након спроведеног поступка јавне набавке стекли су се услови за закључење уговора за
партије 1 док је за партију 2 донета одлука о обустави поступка.

