
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

''РАЗНА СРЕДСТВА ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА, ПО ПАРТИЈАМА'' БРOJ 111/2015 ОП 

Партија 3 - Карго утоваривач носивости 7 тона, 1 ком. 

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: 

''РАЗНА СРЕДСТВА ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА, ПО ПАРТИЈАМА'' БРOJ 111/2015 ОП 

Партија 3 - Карго утоваривач носивости 7 тона, 1 ком. 

ОРН: 

34960000 – Аеродромска опрема 

 

Процењена вредност јавне набавке:  

22.000.000,00 динара без ПДВ 

 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 

 1 

 TREPEL Airport Equipment GmbH, са седиштем у 97941 Tauberbischofsheim, Немачка, 
ул. Hochhauser Str 18, матични број: HRB 560405, ПИБ: /, мејл: pdesoyres@trepel.com 
 

 

Разлог за обуставу поступка:  

Обуставља се поступак јавне набавке у отвореном поступку Разна средства за опслугу 

ваздухоплова, по партијама (Партија 3 - Карго утоваривач носивости 7 тона, 1 ком.), 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. 

• Понуда понуђача TREPEL Airport Equipment GmbH одбијена је као неприхватљива из 

следећих разлога: 

Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона прописано је да је прихватљива она понуда која је 

благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је 

одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе 

понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 

Чланом 75. став 1. тачка 2) Закона прописано је да Понуђач у поступку јавне набавке 

мора доказати да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
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дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре. 

Чланом 106. став 1. тачка 1) Закона прописано је да ће наручилац одбити понуду ако 

понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће. 

Понуђач TREPEL Airport Equipment GmbH, као доказ, да као правно лице није осуђиван 

за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре, доставио је ''Auskunft aus 

dem Gewerbezentralregister/Information from the Central Corporation Register'' издат 

дана 19.01.2016. године од стране ''Bundesamt fur Justiz/Federal Justice Administration'', 

у коме се наводи да правно лице ''TREPEL Airport Equipment GmbH'' није у евиденцији 

наведеног органа. 

Надаље, Понуђач TREPEL Airport Equipment GmbH, као доказ, да његов законски 

заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, 

није доставио доказ. 

Наиме, Изјава коју је понуђач TREPEL Airport Equipment GmbH доставио уз своју понуду, 

а коју је наручилац сходно члану 79. став 10. Закона предвидео конкурсном 

документацијом као доказ о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона у 

ситуацији када држава у којој понуђач има седиште не издаје доказе из члана 77. 

Закона, иста није у складу са Законом о јавним набавкама и конкурсном 

документацијом наручиоца. Наиме, у истој није заокружено да се доказ 2. из члана 77. 

Закона не издају у држави у којој понуђач има седиште (у Савезној Републици 

Немачкој) иако је наручилац у конкурсној документације ставио напомену за понуђаче 

да заокруже оне доказе који се не издају у држави њиховог седишта. Такође, 

достављена Изјава није оверена пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе, а како то предвиђа Закон о 

јавним набавкама и наручилац у конкурсној документацији. Да би Изјава представљала 

доказ, иста мора бити у складу са чланом 79. став 9. Закона и мора бити оверена пред 

судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом 

те државе.  

У Изјави од 14.03.2016. године, коју је понуђач TREPEL Airport Equipment GmbH, 

доставио као појашњење своје понуде наводи да је у Савезној Републици Немачкој, 

време потребно да се добије примерак криминалног досијеа за физичко лице 6 

недеља и да рок ревазилази време додељено за припрему понуде између 

објављивања јавне набавке и отварање понуда. Понуђач у својом Изјави наводи да 

досије за правно лице укључује све осуде свих правних представника због лошег 

владања у обављању њихових дужности и функција и да према томе по њиховом 

мишљењу примерак достављеног криминалног досијеа TREPEL Airport Equipment GmbH 



који доказује да није било никаквих уноса је довољан доказ о не-осуђивању правних 

представника TREPEL Airport Equipment GmbH. 

Чланом 79. став 9 Закона прописано је да ако понуђач није могао да прибави тражена 

документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења 

понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и 

уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити 

понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. Да би 

наручилац дозволио понуђачу TREPEL Airport Equipment GmbH да накнадно достави 

достави тражена документа, понуђач је био дужан да уз понуду приложи одговарајући 

доказ да је предао захтев надлежном органу Савезне Републике Немачке за издавање 

доказа. 

Имајући у виду наведено, произилази да понуђач, достављеним доказом и Изјавом 

није доказао испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 2) Закона. 

Понуда понуђача TREPEL Airport Equipment GmbH износи 178.900,00 евра, односно 

21.965.968,15 динара, по средњем курсу НБС на дан када је започето отварање понуда 

(средњи курс евра НБС, на дан 19.02.2016. године износи 122,7835 динара). 

 

Када ће поступак бити поново спроведен:  

Kада се за то створе законом прописани услови. 

Остале информације:/ 


