ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Број:

53/2-38-2018

Нови Сад, 26.09.2018. године

21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 22
тел. 557 060, 557 061,тел/факс 456 166

На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр.
124/2012 и измене и допуне Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС“бр. 14/2015
„Службени гласник РС“бр. 68/2015) и Одлуке директора о обустави поступка број 53/2-29-2018 од
17.09.2018.године, јавне набавке радова - Конзерваторско рестаураторски радови на
обнови уличних фасада и кровова у Петроварадин, VI фаза,
за Партију 3 -Кисачка 20
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови Сад Булевар Михајла Пупина 22
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:
Интернет страница
наручиоца:
Врста наручиоца:
Врста поступка јавне набавке:
Врста предмета:
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:
Процењена вредност јавне
набавке:
Број примљених понуда и
подаци о понуђачима:
Разлог за обуставу поступка:

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ
САДА
21000 Нови Сад Булевар Михајла Пупина 22
www.zzskgns.rs
култура
поступак јавне набавке-отворен поступак
радови

- Кисачка 20, ОБЈЕКАТ: УЛИЦА КИСАЧКА 20, Нови Сад
- Конзерваторско рестаураторски радови на обнови уличних
фасада и кровова -назив и ознака из општег речника набавке:
ОРН:
45453100- Радови на реновирању, 45212350- Зграде од
посебног историјског или архитектонског значаја
Процењена вредност јавне набавке, без пдв, износи
5.785.530,00 динара
Није примљена ни једна понуда.
-Није примљена ни једна понуда
-Поступак јавне набавке радова
- Конзерваторско
рестаураторски радови наобнови уличних фасада и
кровова у Петроварадин, VI фаза,
за Партију 3 -Кисачка 20

ПИБ 102126979
жиро рачун: 840-115668-93, 840-115664-08
матични број: 8054860; шифра делатности.: 9103

TIN 102126979
transfer account: 840-115668-93, 840-115664-08
registration No.: 8054860; business activity code: 9103

Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин
The Provincial Institute for the Protection of Cultural Monuments, Petrovaradin

-обуставља се сходно члану 109. став 1. Закона о јавним
набавкама из објективних и доказивих разлога, који се нису
могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча.

Када ће поступак бити поново
спроведен:
Остале информације:

Комисијa за јавну набавку радова
- Конзерваторско
рестаураторски радови наобнови уличних фасада и
кровова у Петроварадин, VI фаза, за Партију 3 -Кисачка
20
Поступак ће бити поново спроведен у буџетској години, тек
након прибављања мишљења Управе за јавне набавке о
основаности преговарачког поступка из члана 36 ста1 тачка1
Закона о јавним набавкама
/

Комисија:

1. Вељко Новаковић,председник,
2. Миодраг Мишљеновић, члан
3. Мирослав Матић, члана
Доставити:
1. Портал јавних набавки
2. Сајт Завода
3. Архиви Завода
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