
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

„Информациони системи за регистрацију путника и пртљага-DCS '' бр. 6/2016 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: 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: 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПУТНИКА И ПРТЉАГА – DCS  

ОРН:  
72222300 - Услуге информационих технологија 
64216110 - Услуге електронске размене података  
 

Процењена вредност јавне набавке: 64.000.000,00 динара без ПДВ. 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 1 

Група понуђача :“ASSECO SEE“ doo ,Београд и “RES2 B.V.”, The Netherlands 

Разлог за обуставу поступка:  

1) Комисија за предметну јавну набавку извршила је преглед и стручну оцену 
приспелe заједничке понуде број 31-55/1-1 Групе понуђача “ASSECO SEE“ doo 
Београд и „RES2 B.V.“, The Netherlands и утврдила следеће: 

 

Званични средњи курс НБС на дан отварања понуда, 27.04.2016. године, био је 

122,7260 динара за 1 ЕUR. 

 

Приликом стручне оцене, уочена је  рачунска грешка коју је Комисија у складу са 

чланом 93.  ЗЈН отклониола на следећи начин : 

У Образцу структуре цена и у Члану 3. Модела уговора: 

 Позција I  Информациони систем, 1 цена коришћења система по одлазећем 
путнику, Е) Трансферни путник: јединична цена је 0,21 ЕУР количина је 11.850 тако да 
је укупна цена 2.488,50 ЕУР а не како стоји 24.885,00 ЕУР  



 Позиција I  Информациони систем, 1 цена коришћељња система по одлазећем 
путнику,Ф) Регистрован путем WEB апликације: јединична цена је 0,21 ЕУР количина је 
556.950 тако да је укупна цена 116.959,50 ЕУР а не како стоји 116.950,05 ЕУР. 

 Позиција II Почетна поставка информационог система 1, Ф) Анализа потреба, 
дизајн система и управљање пројектом имплементације: јединична цена је 28.000,00 
ЕУР јединица мере и количина је паушал тако да је укупна цена 28.000,00 ЕУР  а не 
како стоји 78.000,00 ЕУР. 
Сагласно јединичним ценама датим у Образцу структуре цена и у Члану 3. Модела 

уговора извршена је исправка тако да је: 

 Укупно информациони систем: 351.482,00 ЕУР а не како стоји 373.869,05 ЕУР. 

 Укупно почетна поставка информационог система:35.500,00 ЕУР, а не како стоји 
85.500,00 ЕУР. 

 Укупни капитални трошкови  (без пдв у земљи наручиоца): 35.500,00 ЕУР, а не како 
стоји 85.500,00 ЕУР. 

 Укупни оперативни трошкови (без пдв у земљи наручиоца):411.482,00 ЕУР, а не 
како стоји 433.869,05 ЕУР. 

 Укупна вредност понуде (без пдв у земљи наручиоца): 446.982,00 ЕУР, а не како 
стоји 519.369,05 ЕУР 
Исправка је извршена у Образцу структуре цена у Члану 3. Модела уговора и Образцу 
понуде. 
 
У складу са чланом 93. ЗЈН Комисија је дана од 06.05.2016  упутила Понуђачу допис 
бр.31-707 којим је тражена сагласност Понуђача на извршене исправке. Предметним 
дописом Понуђач је обавештен да ће се уколико не прихвати исправке његова понуда 
одбити као неприхватљива.  
Понуђач “ASSECO SEE“ doo Београд је одговорио дана 10.05.2016. дописом бр.31-734. 
Како Комисија из достављеног одговора није могла несумњиво да утврди да ли је 
Понуђач прихватио или није  исправку, Комисија је дана 11.05.2016. године дописом бр 
31-707/1 тражила од Понуђача да јасно одговори на допис. Дописом бр. 31-742 од 
11.05.2016. године Понуђач није дао сагласност на исправку грешке: 

 Позиција II Почетна поставка информационог система 1, Ф) Анализа потреба, 
дизајн система и управљање пројектом имплементације: јединична цена је 28.000,00 
ЕУР јединица мере и количина је паушал тако да је укупна цена 28.000,00 ЕУР  а не 
како стоји 78.000,00 ЕУР. 
 
У складу са чланом 93.став 6. ЗЈН Комисија је заједничку понуду број 31-55/1-1 групе 

понуђача “ASSECO SEE“ doo Београд и „RES2 B.V.“, The Netherlands одбила као 

неприхватљиву. 

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

услови. 

Остале информације: Поуђач кога чине :“ASSECO SEE“ doo ,Београд и “RES2 B.V.”, 

The Netherlands поднео је наручиоцу дана 27.05.2016. године, захтев за заштиту права, 

који је допуњен дана 01.06.2016. године. Предметни захтев је благовремено поднет у 

фази након доношења одлуке о обустави поступка. 

Решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 

бр. 4-00-771/2016 од 18.07.2016. године, одбијен је захтев за заштиту права 

подносиоца захтева кога чине "Asseco SEE" д.о.о. Београд и "Res 2 BV". 


