
  

А.Д.  Аеродром Никола Тесла Београд 

11180 Београд 59 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

101/2015 ОП Електроматеријал 

Назив наручиоца: АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 

Адреса наручиоца: 11180 БЕОГРАД 59 

Интернет страница наручиоца: www.beg.aero 

Врста наручиоца: Остало 

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: 

''Електроматеријал Партија 11 –  Гребенасти прекидачи, разводни ормани, прибор)'' 

ОРН: 

31720000 - Електромеханичка опрема, 31731100 - Модули, 31681400 - Електричне 

компоненте, 31158100 - Пуњачи батерија, 31174000 - Трансформатори за напајање, 

31212300 - Прекидачи са електро магнетним погоном, 31212400 - Минијатурни 

прекидачи, 31213100 - Разводне кутије, 31214100 - Склопке, 31214130 - Сигурносни 

прекидачи, 31214190 - Крајњи прекидач, 31214400 - Осигурач-растављач, 31214500 - 

Електричне разводне табле, 31216100 - Опрема за заштиту од атмосферских 

пражњења, 31221200 - Релеји опште намене, 31221600 - Временски релеји, 31221700 - 

Релеји за преоптерећења, 31224100 - Утикачи и утичнице, 31224810 - Продужни 

каблови, 31321210 - Нисконапонски каблови,  31321700 - Сигнални каблови, 31411000 - 

Алкалне батерије, 31434000 - Литијумски акумулатори, 31440000 - Батерије, 31519100 - 

Сијалице са влакном, 31519200 - Неонске сијалице, 31521320 - Батеријске лампе, 

31521330 - Преносне електричне светиљке које могу поново да се пуне, 31524120 - 

Плафонска светла, 31527200 - Спољна расвета, 31532400 - Сијалична грла, 31532500 - 

Стартери за сијалице, 31532510 - Стартери за флуоресцентне сијалице, 31532910 - 

Флуоресцентне цеви, 31532920 - Флуоресцентне сијалице у облику кугле и цеви, 

31651000 - Електро-изолационе траке, 31712340 - Диоде, 31712350 - Транзистори, 

31211300 - Осигурачи, 31211310 - Ножасти осигурачи, 31211320 - Блокови осигурача. 

 

Процењена вредност јавне набавке:  

300.000,00 динара без ПДВ. 

 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 

2 

PD ''COMEL'' d.о.о., са седиштем у Београду – Раковица, ул. Пере Велимировића 8а, 



матични број: 07480636, ПИБ: 100172395 

''УНИПРОМ'' д.о.о., са седиштем у Београду, ул. Батајнички пут 3а Земун, Београд, 

матични број: 17141457, ПИБ: 100014203 

 

Разлог за обуставу поступка:  

Обуставља се поступак јавне набавке у отвореном поступку ''Електроматеријал 

(Партија 11 –  Гребенасти прекидачи, разводни ормани, прибор) бр. 101/2015 ОП, на 

основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама из разлога што нису испуњени 

услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама, с обзиром да није 

прибављена најмање једна прихватљива понуда.Разлог за обуставу поступка је тај, 

што је наручилац одбио све понуде као неприхватљиве. 

Понуда понуђача PD ''COMEL'' д.о.о. износи 411.735,00 динара без ПДВ, што прелази 

процењену вредност предметне јавне набавке (партије 11) предвиђену Планом 

набавки Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. годину (300.000,00 динара). 

На основу свега наведеног понуда понуђача PD ''COMEL'' д.о.о. одбијена је као 

неприхватљива. 

Понуда понуђача ''УНИПРОМ'' д.о.о. износи 394.081,16 динара без ПДВ, што прелази 

процењену вредност предметне јавне набавке (партије 11) предвиђену Планом 

набавки Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. годину (300.000,00 динара). 

На основу свега наведеног понуда понуђача ''УНИПРОМ'' д.о.о. одбијена је као 

неприхватљива. 

 

 

 

Када ће поступак бити поново спроведен:  

Када се за то створе законом прописани услови. 

 

Остале информације: 

/ 

 


