
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

„ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ“ бр. 57/16 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: 

„ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ“ 
 

Назив и ознака из општег речника набавке:  
441152010-водоинсталатерски материјал 

 

Процењена вредност јавне набавке:  

1.600.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 

1 

СИ КОМЕРЦ  д.о.о., Београд, 11000 Београд, ул. Џорџа Вашингтона бр. 5, МБ 

14242474, ПИБ 100063375. 

 

Разлог за обуставу поступка:  

Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности „ВОДОВОДНИ И 

КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ“ бр. 57/16 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 јавне набавке  је тај што је Наручилац одбио прибављену 

понуду као неприхватљиву. 

Понуда понуђача ''СИ КОМЕРЦ'' д.о.о. Београд, заводни број понуде 31-725/1-1, 

одбијена је као неприхватљива из следећих разлога: 

Чланом 76. став 2. Закона прописано је да Наручилац у конкурсној документацији 

одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, 

пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у виду 

предмет јавне набавке. 

Сходно члану 76. став 2. Закона, Наручилац је предвидео конкурсном документацијом 

да понуђач у предметном поступку јавне набавке мора доказати да испуњава додатне 



услове у погледу, пословног, и техничког капацитета. 

Под неопходним техничким капацитетом Наручилац је предвидео да Понуђач мора 

поседовати у својини или закупу, најмање једно доставно возило као и магацин за 

складиштење добара која су предмет јавне набавке докази из тачке 6) табеле 4.1. 

Обрасца 4 конкурсне документације. 

Чланом 106. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама прописано је да ће Наручилац 

одбити понуду ако Понуђач не докаже да испуњава додатне услове.  

Увидом у понуду понуђача ''СИ КОМЕРЦ'' д.о.о. Београд, Комисија за јавну набавку је 

констатовала, да понуђач није доставио уз понуду доказе да испуњава додатне услове 

у погледу техничког капацитета односно није доставио Изјаву о техничкој 

опремљености за предметну јавну набавку, на меморандуму Понуђача, оверену и 

потписану од стране овлашћеног лица Понуђача докази из тачке 6) табеле 4.1. 

Обрасца 4 конкурсне документације. 

Чланом 106. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама прописано је да ће Наручилац 

одбити понуду ако Понуђач не достави тражено средство обезбеђења.  

Наручилац је предвидео конкурсном документацијом да понуђач у предметном 

поступку јавне набавке мора доставити попуњену, оверену и потписану Изјаву 

понуђача о издавању инструмента обезбеђења испуњења уговорне обавезе ( за добро 

извршење посла). 

 Увидом у понуду понуђача ''СИ КОМЕРЦ'' д.о.о. Београд Комисија за јавну набавку је 

констатовала, да понуђач није доставио уз понуду потписану Изјаву понуђача о 

издавању инструмента обезбеђења испуњења уговорне обавезе (Образац 10 Прилог 

1). 

 Понуда понуђача ''СИ КОМЕРЦ'' д.о.о. Београд износи 1.448.633,00 динара без ПДВ. 

 

Када ће поступак бити поново спроведен:  

: Када се за то створе законом прописани услови. 

 

Остале информације: 

/ 

 


