
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

мале вредности 

„Средство за дезинфекцију авио-тоалета“ број 40/16 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: 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: 

Средство за дезинфекцију авио-тоалета. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

   

Средство за чишћење тоалета – 39831600. 

 

Процењена вредност јавне набавке: 1.800.000,00 динара без ПДВ. 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 1 

 „Elsan Limited“, Bellbrook park, Uckfield, East Sussex, TN221QF, England, UK 
мат.бр.: 760511, ПИБ: 351101416; 

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

„Средство за дезинфекцију авио-тоалета“ број 40/16 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. 

Разлог за обуставу поступка је тај што је Наручилац одбио прибављену понуду као 

неприхватљиву. 

Понудa понуђача „Elsan Limited“ одбијенa је као неприхватљива из следећих 

разлога: 

 Понуђач није попунио, потписао и печатирао Изјаву 4.2. (из Обрасца 4, тачка 4.2. 
која се налази на страни број 8 у Конкурсној документацији) а то је изјава Понуђача 
да испуњава обавезне услове за учешће у поступку ове јавне набавке.  



 Понуђач није попунио, потписао и печатирао Изјаву 4.5. (из Обрасца 4, тачка 4.5. 
која се налази на страни број 11 у Конкурсној документацији) а то је изјава 
Понуђача да је поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 Понуђач није доставио тражене доказе којима доказује да испуњава додатне 
услове за учествовање у поступку јавне набавке, није доставио 8 докумената од 9 
који су тражени у табели 4.1. на страни 7 Конкурсне документације. 

 

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

услови. 

Остале информације: / 


