
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

„Машине и средства за одржавање зелених површина“, по партијама број 85/2015 

ОП  за Партију 1 

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: 

МАШИНЕ И СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

16000000 – Пољопривредне машине 

Процењена вредност јавне набавке: 2.200.000,00 динара без ПДВ. 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 2 

-AGRORID DOO BEOGRAD, Beograd, ул. Гандијева бр. 148/1А, Мат.бр.: 07823878,  
ПИБ: 100835638; 
-LOMBARDINI BGD, Zemun, ул. Цара Душана бр. 201, мат.бр.: 56507728, ПИБ: 
103366835. 

Разлог за обуставу поступка: Обуставља се поступак јавне набавке у отвореном 

поступку „Машине и средства за одржавање зелених површина“, по партијама број 

85/2015 ОП  за Партију 1, 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 је изабрани понуђач одбио да потпише уговор, а да други има 

укупну вредност понуде која знатно премашује износ процењене вредности јавне 

набавке. 

Првобитном ранг листом понуђача применом критеријума економски најповољнија 
понуда је изабран као економски најповољнији понуђач AGRORID DOO и истом је на 
основу одлуке о додели уговора додељен уговор бр. 31-115 од 17.02.2016.године коју 
је наведени изабрани понуђач одбио да потпише из разлога који следе.  
 

Наручилац је у више наврата позивао изабраног понуђача AGRORID DOO, и након 



дужег чекања, изабрани понуђач је прво понудио да испоручи други трактор од оног 

наведеног у понуди, тачније понудио је трактор Солис 50 2WD K за који је доставио и 

извештај о испитивању Пољопривредног факултета у Новом Саду, у коме је наведено 

да је бољих перформанси од трактора траженог конкурсном документацијом, али је 

Комисија одбила да прихвати исти, како не би Наручилац дошао у ситуацију да крши 

начело једнакости понуђача (чл. 12. ЗЈН); да би после доста времена чекања изабрани 

понуђач „Agrorid“ d.o.o. одбио да потпише уговор. С обзиром да је понуда другог 

понуђача LOMBARDINI BGD далеко изнад процењене вредности за ову јавну набавку 

(понуда је у вредности од 1.920.500,00 динара без ПДВ-а, а процењена вредност за ову 

Партију 1 износи 1.325.000,00 динара без ПДВ-а), стога нису кумулативно испуњени 

услови за примену члана 107. ст 4. ЗЈН, односно нису испуњени услови за доделу 

уговора другом понуђачу.  

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

услови. 

Остале информације: / 


