
 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

„УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА“ 
БРОЈ 62/2016 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: 

„УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА“ 
 
Назив и ознака из општег речника набавке:  
 
90911200 – Услуге чишћења зграде  
90911300 –  Услуге чишћења прозора 
 

Процењена вредност јавне набавке: 194.000.000,00 динара, без ПДВ. 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 4 

 „ЛАВАНИ“ доо Београд, са седиштем у Београду, ул. Лунета Миловановића бр.3, 
матични број: 20704365, ПИБ: 106911098. 

 Група понуђача: „BFS Servis“ d.o.o., Beograd и „Inex Plus“ d.o.o., Beograd, у којој је 
носилац посла „BFS Servis“ d.o.o., са седиштем у Београду, ул. Хумска 3ц, матични 
број 20943165, ПИБ 108161887. 

 Група понуђача: „TIME PARTNER“ d.o.o., Beograd, „TELUS“ A.D., Beograd, 
„COOPSERVICE BMK“ d.o.o. Stara Pazova и „TISTEN GROUP“ d.o.o., Beograd, у којој 
је носилац посла „TIME PARTNER“ d.o.o., са седиштем у Београду, ул. Растка 
Петровића бр. 43, матични број 21031054, ПИБ 108595728. 

 Група понуђача: „STRABAG“D.O.O., Beograd,„BUILDING MAINTENANCE“ D.O.O., 
Beograd и PRIVREDNO DRUŠTVO OZB „SKADARLIJA“ D.O.O. Beograd, у којој је 
носилац посла „STRABAG“ d.o.o. са седиштем у Београду, ул. Антифашистичке 
борбе бр.132, матични број 07189826, ПИБ 101328839. 

 

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

„УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА'' БРОЈ 62/2016 ОП, 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. 



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

услови. 

Остале информације: / 


