
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

БР. 85/15 ЗАМЕНА УНУТРАШЊЕГ РАЗВОДА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ЗГРАДИ Т2 

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 Поступак јавне набавке мале вредности 

Врста предмета: Радови 

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: 

ЗАМЕНА УНУТРАШЊЕГ РАЗВОДА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ЗГРАДИ Т2 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

45332000 - Водоинсталатерски радови и радови на инсталацији одвода 

Процењена вредност јавне набавке: 3.300.000,00 динара, без ПДВ. 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 1 

ГП МОРАВА ИН д.о.о., са седиштем у Крушевцу, Призренска 4, ПИБ 100474451, 

Матични број 17275208. 

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

„ЗАМЕНА УНУТРАШЊЕГ РАЗВОДА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ЗГРАДИ Т2“ бр. 85/15 

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. 

Понуда понуђача  ГП МОРАВА ИН д.о.о., Крушевац одбијена је као неприхватљива  из 
разлога што понуђач није доказао да испуњава додатне услове за учешће у 
предметном поступку јавне набавке, наведене у тачки  6. подтачка Б), тачки 7. и тачки 
8. табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације, а који се односе на неопходни 
пословни, технички  и кадровски капацитет, односно није доставио следеће доказе: 

 фотокопије важећих сертификата СРПС ИСО 9001, СРПС ИСО 14001 и СРПС ИСО 
18001; 

 Изјаву о техничкој опремљености за предметну јавну набавку, на меморандуму 
Понуђача, оверену и потписану од стране овлашћеног лица Понуђача; 

 -Изјаву о кадровском капацитету за предметну јавну набавку, на меморандуму 
Понуђача, оверену и потписану од стране овлашћеног лица Понуђача, 



 
- за запослена лица: копије образаца пријаве на обавезно социјално осигурање; 
 
- за радно ангажована лица: копије уговора о делу, уговора о обављању привремених и 
повремених послова, уговора о допунском раду или другог уговора који је правни основ 
његовог ангажовања од стране Понуђача. 
 
- Фотокопију лиценце Инжењерске коморе Србије за траженог дипломираног 
инжењера. 
  
Понуда понуђача  ГП МОРАВА ИН д.о.о., Крушевац износи 1.670.000,00 динара, без 
ПДВ. 
Када ће поступак бити поново спроведен: Када се за то створе законом прописани 

услови. 

Остале информације: / 


