ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Универзитет у Приштини, Косовска Митровица

Адреса наручиоца:

Филипа Вишњића бб, Косовска Митровица

Интернет страница наручиоца:

www.pr.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:
набавка опреме за телевизијски студио и рачунарске опреме- по партијама, ОПЈН 3-2016-Е01
ОРН 32320000 телевизијкса и аудиовизуелна опрема
ОРН 30200000 рачунарска опрема и материјал
Процењена вредност целокупне набавке је 8.129.000,00 РСД без ПДВ-а
Партија број 1: HD Камкордери са додатном опремом за студијску варијанту –
1.562.400,00 RSD
Партија број 2: 4К уређаји за видео режију и видео миксер са пратећом опремом- 1.819.000,00 RSD
Партија број 3: 4К уређаји за мониторинг у видео режији – 621.300,00 RSD
Партија број 4: Сталци за аудио опрему и објективи за фотоапарат 4К -269.700,00 RSD
Партија број 5: DJI видео опрема – 182.300,00 RSD
Партија број 6: Рачунарска опрема -3.488.300,00 RSD
Партија број 7: Рекови, каблови, конектори и пратећи материјал за рекове –
186.000,00 RSD
Поступак се обуставља за партије број 1,2,6 и 7.

Процењена вредност јавне набавке:

Процењена вредност партија 1,2,6 и 7 за које је
обустављен поступак је 7.055.700,00 РСД без ПДВ-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:
Редни број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Датум пријема Час
1. 16-25-4/20-5 „VALTECH VIDEO” DOO
Милутина Миланковића 68, Београд
за партије бр. 1 и 2
27.01.2017. 12:50
2. 16-25-4/20-6 “ VISUAL IMPACT ” DOO
Облаковска 28, Београд
за партију бр. 2 30.01.2017. 14:00
3. 16-25-4/20-7 “ RAD 028” DOO
Проте Стојана, Звечан
за све партије од 1-7 31.01.2017. 08:45
4. 16-25-4/20-8 “ INFORMATIKA” DOO
Јеврејска 32, Београд
за партију бр. 6 31.01.2017. 10:05
5. 16-25-4/20-9 “ USPON” DOO
Булевар ослобођења 17, Чачак
за све партије од 1-7 31.01.2017. 10:15

Разлог за обуставу поступка:
Све понуде за партије број 1,2,6 и 7 су неприхватљиве из разлога наведених у Одлуци о
обустави поступка број 16-25-4/20-13 од 24.02.2017. која је објављена на Порталу јавних
набавки и на интернет страници наручиоца. (неиспуњење додатног услова-достављање
каталога и понуђене цене изнад процењене вредности набавке)

Када ће поступак бити поново спроведен:
Март 2017. године

Остале информације:
/

