
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

''Одржавање и ремонт трактора ИМТ'' број 105/2015 ОП 

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: Услуге 

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: 

ОДРЖАВАЊЕ И РЕМОНТ ТРАКТОРА IMT 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
 
50000000 – Услуге одржавања и поправки  
50100000 – Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу 
опрему 
50800000 – Разне услуге поправке и одржавања 
IА23 – Ремонт и поправка 
Процењена вредност јавне набавке: 1.500.000,00 динара, без ПДВ. 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 2 

 СОКОКОМЕРЦ ПОПОВИЋ д.о.о., са седиштем у Сопоту, Тихомира Чолића Баџе 
24-Поповић, ПИБ 106540420, Матични број 20626712 

 KORAL COMM д.о.о., са седиштем у Београду, Јанка Мишића 20, ПИБ 101833859, 
Матични број 07768532 

Разлог за обуставу поступка: Обуставља се отворени поступак јавне набавке 

''Одржавање и ремонт трактора ИМТ'' број 105/2015 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 прибављене понуде као 

неприхватљиве. 

• Понуда понуђача СОКОКОМЕРЦ ПОПОВИЋ д.о.о., Сопот одбијена је као 

неприхватљива из следећег разлога: Понуда понуђача СОКОКОМЕРЦ ПОПОВИЋ 

д.о.о., Сопот износи 2.219.900,00 динара, без ПДВ, што прелази процењену вредност 

предметне јавне набавке и износ средстава предвиђених Планом пословања АД 

Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. годину (1.500.000,00 динара). 



• Понуда понуђача KORAL COMM d.o.o., Београд одбијена је као 

неприхватаљива, на основу члана 106. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама 

(''Службени гласник РС'', бр.124/12, 14/15 и 68/15), из разлога што понуђач у својој 

понуди није доставио попуњену, оверену и потписану изјаву о издавању средства 

обезбеђења уговорне обавезе (Образац 10., Прилог 1. конкурсне документације), а што 

је предвиђено тачком  2. Обрасца 5. конкурсне документације. 

Понуда понуђача KORAL COMM d.o.o., Београд износи 1.332.480,00 динара, без ПДВ. 

 

Када ће поступак бити поново спроведен: Када се за то створе законом прописани 

услови. 

Остале информације:/ 


