ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

установа Зоолошки врт Палић

Адреса наручиоца:

Крфска 4, 24413 Палић

Интернет страница наручиоца:

www.zoopalic.co.rs

Врста наручиоца:

Култура

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Радови

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:
ЈН 09-19 отворени поступак - радови: Реконструкција заштитне ограде око Зоолошког врта
Палић
ОРН 45000000
Предмет јавне набавке бр. 09/19 су радови: Реконструкција заштитне ограде око Зоолошког
врта Палић, који обухватају изградњу заштитне ограде око целог зоолошког врта, у складу са
Правилником о условима које треба да испуњава зоолошки врт, односно мини зоолошки врт
и елементима за одређивање мини зоолошког врта ("Сл. Гласник РС", бр. 75/2010), у чл. 6 ст.
4 прописује: „Зоолошки врт односно мини зоолошки врт мора да буде ограђен чврстом
оградом, која је под контролом, и мора да има улаз који је под сталном контролом и
надзором, како би се спречио неконтролисани улазак људи и животиња.“
Место извођења: Зоолошки врт Палић, Крфска 4.

Процењена вредност јавне набавке:

45.000.000 динара

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:
Укупно су поднете четири благовремене понуде, и то:
1. Дел.бр 344-06/19, од 05.06.2019. Динамик градња доо
Суботица
Чеде Жица 40
2. Дел.бр 399-06/19 од 07.06.2019. СЗР Метал про, ПР Клисар Златко, Суботиц Космајска 10
3. Дел.бр. 401-06/19 од 10.06.2019. у 9,20 х Мирадо доо Железник, 11250, Свете Милутиновић
17/а
4. Дел.бр. 404-06/19 од 10.06.2019. у 9,30 х Гро статик доо Нови Сад, Булевар деспота Стефана
бр. 13

Разлог за обуставу поступка:
Поступак јавне набавке радова бр. 09/19 Реконструкција заштитне ограде око Зоолошког врта
Палић обустављен је у складу са чл. 109 ст. 1 у вези са чл. 109 ст. 2 Закона о јавним
набавкама, обзиром да је Комисија за јавну набавку констатовала да нису испуњени услови
за доделу уговора, јер су у току спровођења поступка јавне набавке финансијска средства
опредељена за преузимање капиталног пројекта – реконструкције заштитне ограде
прерасподељена за друге намене – пројекат изградње објекта за шимпанзе, па се предметна
јавна набавка обуставља сходно цитираним одредбама Закона.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Ова јавна набавка се неће понављати у току 2019. буџетске године, односно не може бити
поновљена све до обезбеђења финансијских средстава за пројекат који је предмет
обустављене јавне набавке

Остале информације:
-

