
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

„Услуге одржавање надградње специјалних ватрогасних возила“  

 број 138/15 ЈНМВ 

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 Поступак јавне набавке мале вредности 

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: 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊЕ НАДГРАДЊЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА“  број 

138/16 ЈНМВ 

ОРН: 50114200 - Услуге одржавања теретних возила 

Процењена вредност јавне набавке: 2.500.000,00 динара без ПДВ. 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 1 

PD ’’BEXING’’ doo, Београд, 11194 Рушањ 

М.б. 07445121; ПИБ 101019377 

Разлог за обуставу поступка: Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности 

''УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊЕ НАДГРАДЊЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА'' БРОЈ 

138 /15 ЈНМВ 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. 

Дана 17.06.2016. године, Комисија је у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама 

упутила Захтев за додатним објашњењем Понуђачу ’’BEXING’’ doo јер је уочила да 

понуда садржи нејасноће и да није могуће утврдити стварну садржину понуде. Наиме, у 

образцу Структуре цене у табели услуга Наручилац је предвидео да је понуђач  дужан 

да достави јединичне цене услуга без резервних делова која се добија множењем 

броја норма сати и вредности једног норма сата. Као и да у табели резервних делова 

Понуђач достави јединичне цене за сваки резервни део. Укупна вредност понуде је 

збир укупне вредности услуга и укупне вредности резервних делова. Понуђач је у 

достављеном образцу Структуре цене у табели услуга уписивао поред тражених 

услуга бројеве са којима је множио вредност услуге док је у табели резервних делова 



понуђач доставио обједињену цену за више позиција, што није у складу са Конкурсном 

документацијом (Упутство понуђачима како да сачине понуду)   

Дана 08.07.2016. године Понуђач ’’BEXING’’ doo доставио је одговор у којем је 

обавестио Комисију да је у услуге урачунао и припадајуће делове кроз потребне норма 

сате за извршење дате услуге, а бројеви поред табеле означавају колико одређених 

елемената има на свим возилима која су предмет одржавања. Стварни потребни број 

норма сати дат је у новој табели која је дата у прилогу Образложења. 

Понуђач је у новој табели услуга дао идентичне потребне норма сате за извршење 

дате услуге, сем за услугу-Контрола носача ослањања (предња , задња) са дотезањем 

резервоара-Дунлоп носачи где је уместо 2 норма сата дато 1.5 норма сати. Обзиром да 

табела услуга која је прилог образложења и само образложење нису усаглашени 

Комисија није у могућности да утврди стварну структуру цена услуга  као ни вредност 

понуде.  

У складу са чланом 106. Став 1. тачка 5) ЗЈН понуда понуђача ’’BEXING’’ doo оцењена 

је као неприхватљива јер садржи битне недостатке. 

 

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

услови. 

Остале информације: / 


