
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

"ПНЕУМАТСКИ ЈАСТУЦИ И ПНЕУМАТСКИ ЗАПТИВАЧИ ЦУРЕЊА'' јн бр. 73/2015 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: 

"ПНЕУМАТСКИ ЈАСТУЦИ И ПНЕУМАТСКИ ЗАПТИВАЧИ ЦУРЕЊА'' јн бр. 73/2015 

35000000 – Сигурносна, ватрогасна, полицијска и одбрамбена опрема. 

Процењена вредност јавне набавке: 4.000.000,00 динара, без ПДВ. 
Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 2 

CENTUM д.о.о., са седиштем у Београду, Вишњичка 61б, ПИБ: 100206092, Матични 
број: 07728247; 
BEOMARINE д.о.о., са седиштем у Београду, Бродарска бб-Нови Београд, ПИБ: 
105592176, Матични број: 20416297; 
Разлог за обуставу поступка:  

Обуставља се отворени поступак јавне набавке "ПНЕУМАТСКИ ЈАСТУЦИ И 

ПНЕУМАТСКИ ЗАПТИВАЧИ ЦУРЕЊА'' БРОЈ 73/2015 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. 

Разлог за обуставу поступка је тај што је Наручилац одбио прибављене понуде као 

неодговарајуће. 

Понуда понуђача BEOMARINE д.о.о.,  Београд одбијена је као неодговарајућа из 

разлога што неиспуњава потпуно све техничке спецификације из Обрасца 3. конкурсне 

документације. 

Понуда понуђача BEOMARINE д.о.о., Београд одбијена је као неодговарајућа из 

следећих разлога: 

Понуђач је за позицију бр. 4 из Табеле 1- ПНЕУМАТСКИ ЈАСТУЦИ И ПНЕУМАТСКИ 

ЗАПТИВАЧИ ЦУРЕЊА из Обрасца 3. конкурсне документације понудио Јастук за 

подизање тежине 3,5кг, што није у складу са захтевом Наручиоца (максимално 3кг); 

Понуђач је за позицију бр. 11 из Табеле 1- ПНЕУМАТСКИ ЈАСТУЦИ И ПНЕУМАТСКИ 

ЗАПТИВАЧИ ЦУРЕЊА из Обрасца 3. конкурсне документације понудио Управљач за 



који је утврђено, из достављене спецификације, да не садржи трећи манометар за 

улазни притисак, што није у складу са захтевом Наручиоца; 

Понуђач је за позицију бр. 13 из Табеле 1- ПНЕУМАТСКИ ЈАСТУЦИ И ПНЕУМАТСКИ 

ЗАПТИВАЧИ ЦУРЕЊА из Обрасца 3. конкурсне документације понудио Сет за 

заптивање и контролисано претакање за који је утврђено, из достављене 

спецификације, да има површину заптивања 400x200мм, што није у складу са захтевом 

Наручиоца (површина заптивања мин.  500x300мм). Поред наведеног, захтев 

Наручиоца је био да предметни сет, са две додатне траке од по 2x20м, има 

максималну тежину до 35кг. У вези са захтеваном тежином сета, Понуђач у 

достављеној спецификацији није навео све ставке (10 укупно) због чега не може да се 

утврди укупна тежина односног сета; 

Понуђач је за позицију бр. 16 из Табеле 1- ПНЕУМАТСКИ ЈАСТУЦИ И ПНЕУМАТСКИ 

ЗАПТИВАЧИ ЦУРЕЊА из Обрасца 3. конкурсне документације понудио Сет копља за 

заптивање пукотина за који у достављеној спецификацији нису обухваћене све ставке 

из сета, због чега не може да се утврди укупна тежина односног сета. Провером 

техничке спецификације понуђеног сета извршеном преко интернета Наручилац је 

утврдио да укупна тежина истог износи 9,29кг, што није у складу са захтевом 

Наручиоца (максимално 9кг). 

Понуда понуђача BEOMARINE д.о.о.,  Београд износи 3.553.062,5 динара, без ПДВ. 

Понуда понуђача CENTUM д.о.о., Београд одбијена је као неодговарајућа из разлога 

што неиспуњава потпуно све техничке спецификације из Обрасца 3. конкурсне 

документације. 

Понуда понуђача CENTUM д.о.о., Београд одбијена је као неодговарајућа из следећег 

разлога: 

Понуђач је за позицију бр. 13 из Табеле 1- ПНЕУМАТСКИ ЈАСТУЦИ И ПНЕУМАТСКИ 

ЗАПТИВАЧИ ЦУРЕЊА из Обрасца 3. конкурсне документације понудио Сет за 

заптивање и контролисано претакање за који је утврђено, из достављене 

спецификације, да има тежину, без две додатне траке од по 2x20м, приближно 31,9кг. 

Захтев Наручиоца је био да предметни сет, са две додатне траке од по 2x20м, има 

максималну тежину до 35кг. Понуђени сет није у складу са захтевом Наручиоца јер 

његова тежина са две додатне траке од по 2x20м прелази тражену максималну тежину 

од 35кг. Понуда понуђача CENTUM д.о.о., Београд износи 3.849.390,00 динара, без 

ПДВ. 

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

услови. 

Остале информације: / 


