
 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

„Замена ограде на паркинзима П5, П6,П7 и ограде око ТС 35/10'' број 159/16 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 Јавна набавка мале вредности 

Врста предмета: Радови 

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: 

Замена ограде на паркинзима П5, П6,П7 и ограде око ТС 35/10 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
45222300 – Инжењерски радови на безбедносним објектима 
Процењена вредност јавне набавке: 3.000.000,00 динара, без ПДВ. 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 2; 

 Заједничка понуда понуђача GP “MORAVA IN“ д.о.о., Крушевац и GP “RAD 
GM“ д.o.o., Крушевац, у којој је носилац посла GP “MORAVA IN“ д.о.о., са седиштем у 
Крушевцу, Призренска 4, ПИБ 100474451, Матични број 17275208; 

 Заједничка понуда понуђача LEGI SGS д.о.о., Београд-Рушањ, VELMA 
INŽENJERING д.о.о., Београд и ELGRA VISION д.о.о., Београд, у којој је носилац посла 
LEGI SGS д.о.о., са седиштем у Београду, Ново насеље 10-Рушањ, ПИБ 103934577, 
Матични број 200541140. 
Разлог за обуставу поступка: Разлог за обуставу поступка је тај што је Наручилац 

одбио прибављену заједничку понуду понуђача LEGI SGS д.о.о., Београд-Рушањ, 

VELMA INŽENJERING д.о.о., Београд и ELGRA VISION д.о.о., Београд као 

неприхватљиву, док је заједничку понуду понуђача GP “MORAVA IN“ д.о.о., Крушевац и 

GP “RAD GM“ д.o.o., Крушевац одбио као  неодговарајућу. 

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

услови. 

Остале информације: Понуђачи из Групе понуђача коју чине GP “MORAVA IN“ д.о.о., 

Крушевац и GP “RAD GM“ д.o.o., Крушевац су, као доказ да испуњавају наведени 

захтев Наручиоца, доставили Декларацију о усаглашености којом доказују да понуђена 

ограда, поред осталих, испуњава и тражени стандард СРПС ЕН ИСО 1461, као и 

стандард СРПС ЕН 10244-2:2009 који је Наручилац, у првој фази стручне оцене 

понуда, односно у Извештају о стручној оцени понуда број 31-1675/4 од 27.01.2017. 

године, оценио као одговарајући траженом стандарду СРПС ЕН ИСО 14713. 



Понуђач  LEGI SGS д.о.о., Београд-Рушањ, који је носилац посла у заједничкој понуди 

понуђача LEGI SGS д.о.о., Београд-Рушањ, VELMA INŽENJERING д.о.о., Београд и 

ELGRA VISION д.о.о., Београд,  је дана 03.02.2017. године поднео Захтев за заштиту 

права у поступку јавне набавке мале вредности „Замена ограде на паркинзима П5, П6, 

П7 и ограде око ТС 35/10'' број 159/16 ЈНМВ, у фази након доношења, од стране 

Наручиоца, Одлуке о додели уговора за предметну јавну набавку, број 31-1792 од 

31.01.2017. године, којом је, као најповољнијем понуђачу, уговор додељен Групи 

понуђача коју чине GP “MORAVA IN“ д.о.о., Крушевац и GP “RAD GM“ д.o.o., Крушевац, 

у којој је носилац посла GP “MORAVA IN“ д.о.о., са седиштем у Крушевцу, Призренска 

4, ПИБ 100474451, Матични број 17275208.  

Понуђач  LEGI SGS д.о.о., Београд-Рушањ је у поднетом Захтеву навео да је 

Наручилац, избором Групе понуђача коју чине GP “MORAVA IN“ д.о.о., Крушевац и GP 

“RAD GM“ д.o.o., Крушевац, у којој је носилац посла GP “MORAVA IN“ д.о.о., Крушевац 

као најповољнијег понуђача, повредио одредбе члана 106. став 1) тачка 2. Закона о 

јавним набавкама, при чему је као разлог изнео, између осталог, следећу тврдњу: 

- да понуђачи из изабране Групе понуђача коју чине GP “MORAVA IN“ д.о.о., Крушевац 

и GP “RAD GM“ д.o.o., Крушевац неиспуњавају захтев Наручиоца наведен у Напомени 

у Обрасцу 3. конкурсне документације, односно захтев да челични елементи ограде и 

капија у потпуности морају бити припремљени и топло цинковани у складу са 

прописима и стандардима који регулишу ову област (СРПС ЕН ИСО 14713 и СРПС ЕН 

ИСО 1461), чиме се гарантује њихова десетогодишња антикорозивност. 

Понуђач  LEGI SGS д.о.о., Београд-Рушањ је у поднетом Захтеву изнео тврдњу да 

ограда коју је понудила изабрана Група понуђача не испуњава стандард ЕН ИСО 

14713. 

Републичка Комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је донела Решење 

број 4-00-146/2017 од 20.03.2017. године, које је у Архиви Наручиоца примљено дана 

07.04.2017. године и заведено под бројем ДНЈН-311/2017, којим је поднети захтев за 

заштиту права понуђача  LEGI SGS д.о.о., Београд-Рушањ усвојила као основан и 

делимично поништила поступак јавне набавке мале  вредности „Замена ограде на 

паркинзима П5, П6,П7 и ограде око ТС 35/10'' број 159/16 ЈНМВ Наручиоца АД 

Аеродром Никола Тесла Београд у делу стручне оцене понуда и доношења Одлуке о 

додели уговора број 31-1792 од 31.01.2017. године. 

У поменутом Решењу Републичка Комисија за заштиту права у поступцима јавних 

набавки је наложила Наручиоцу АД Аеродром Никола Тесла Београд да се обрати 

Институту за стандардизацију Србије са захтевом за стручно мишљење на околност да 

ли стандард ЕН 10244 на исти или суштински једнак начин испуњава параметре топлог 

цинковања као и тражени стандард СРПС ЕН ИСО 14713, односно да ли се може 

сматрати да је стандард ЕН 10244 одговарајући траженом стандарду СРПС ЕН ИСО 

14713 везано за захтеве да челични елементи ограде буду топло цинковани чиме се 

гарантује десетогодишња антикорозивност. 

 У складу са налогом Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки, Наручилац је, дана 20.04.2017. године, упутио Институту за стандардизацију 

Србије Молбу за стручно мишљење (број 31-1675/5) на околност да ли стандард ЕН 

10244 на исти или суштински једнак начин испуњава параметре топлог цинковања као 



и тражени стандард СРПС ЕН ИСО 14713, односно да ли се може сматрати да је 

стандард ЕН 10244 одговарајући траженом стандарду СРПС ЕН ИСО 14713 везано за 

захтеве да челични елементи ограде буду топло цинковани чиме се гарантује 

десетогодишња антикорозивност. 

Институт за стандардизацију Србије је, дана 03.05.2017. године, доставио Наручиоцу 

стручно мишљење број 1822/2-20-03/2017, на основу кога је Комисија заједничку 

понуду понуђача GP “MORAVA IN“ д.о.о., Крушевац и GP “RAD GM“ д.o.o., Крушевац 

оценила као неодговарајућу. 

 


