
 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

О ЈН 
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЧИСТОЋУ И ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА И КЕСЕ - Партија 
5 – Хемијска средства за чишћење ваздухоплова,санитарних просторија и терминала“ 

ЈН БРОЈ 22/2016 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: 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: 

„ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЧИСТОЋУ И ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА И КЕСЕ“   
 

Назив и ознака из општег речника набавке:  
33711900 – сапун 
3954200   – крпе 
18424300  - рукавице за једнократну употребу 
39224000 – метле,четке и други производи разних врста 
42999300 – делови усисивача изузев  за домаћинство 
24455000 – средство за дезинфекцију 
39831300 – средство за чишћење  подова 
39831000 – средство за чишћење тоалета 
33761000 – тоалетна хартија 
19640000 – вреће и кесе за отпад од полиетилена 
39530000 – теписи, подни отирачи и ћилими 

 

Процењена вредност јавне набавке: 700.000,00 динара без ПДВ. 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 2 

 ECOTIME d.o.o., Ауто пут Београд – Нови Сад 296 Е, 11080 Београд (Земун), 
Матични број: 17513842, ПИБ: 103098658 

 MP  International d.o.o., ул: Смедеревска 8, Палилула, 11000 Београд, Матични 
број: 17459546, ПИБ: 102724497 

 

Разлог за обуставу поступка: Обуставља се јавна набавка у отвореном поступку 

„ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЧИСТОЋУ И ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА И КЕСЕ“ бр. 



22/2016 ОП, Партија 5 – Хемијска средства за чишћење ваздухоплова,санитарних 

просторија и терминала, 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 јавне набавке  је тај што је Наручилац одбио прибављене 

понуде као неприхватљиве. 

 Понуда понуђача ECOTIME d.o.o. 
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. Понуда понуђача ECOTIME d.o.o.  износи 924.890,00 динара без 
ПДВ-а, што прелази процењену вредност од 700.000,00  динара без ПДВ-а. 

 На основу наведеног, понуда понуђача ECOTIME d.o.o. одбијена је као 
неприхватљива. 

 

 Понуда понуђача MP  International d.o.o. 
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. Понуда понуђача MP International  d.o.o. износи 965.160,00 динара 
без ПДВ-а, што прелази процењену вредност од  700.000,00 динара без 
ПДВ-а. 

  На основу наведеног, понуда понуђача MP International d.o.o. одбијена је као 
 неприхватљива. 

 

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

услови. 

Остале информације: / 


