
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

''Одржавање радио мреже'' број 115/15 ЈНМВ 

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: 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: 

''Одржавање радио мреже'' број 115/15 ЈНМВ 
ОРН:  
50312600 – Одржавање и поправка опреме за информационе технологије. 

Процењена вредност јавне набавке: 2.500.000,00 динара без ПДВ. 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: Групе понуђача ''TELEGROUP'' д.о.о. 

и ''PSV'' д.о.о., чији је носилац посла ''TELEGROUP'' д.о.о., са седиштем у Београду, ул. 

Светозара Милетића 9а, матични број: 17328964, ПИБ: 101733237. 

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

''Одржавање радио мреже'' бр. 115/15 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 понуде као 

неприхватљиву. 

 Понуда групе понуђача ''TELEGROUP'' д.о.о. и ''PSV'' д.о.о. одбијена је као 
неприхватљива из следећег разлога: 
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона прописано је да је прихватљива она понуда која 

је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је 

одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе 

понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 

Чланом 26. Закона прописано је да је Наручилац дужан да као саставни део 

конкурсне документације предвиди изјаву о независној понуди. Изјавом о 

независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 



заинтересованим лицима. Изјава о независној понуди доставља се у сваком 

појединачном поступку јавне набавке. 

Чланом 106. став 1. тачка 5) Закона прописано је да ће наручилац одбити понуду 

ако понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

Чланом 107. став 1. прописано да је Наручилац  дужан да у поступку јавне набавке, 

пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. 

Конкурсном документацијом у делу ''Упутство понуђачима како да сачине понуду'', 

прописао је у тачки 2., став 1. алинеја 7), да понуда мора да садржи Попуњену, 

оверену и потписану Изјаву о независној понуди (Образац 8.). 

Група понуђача ''TELEGROUP'' д.о.о. и ''PSV'' д.о.о., уз понуду доставила је 

попуњену оверену и потписану Изјаву о независној понуди за носиоца посла 

''TELEGROUP'' д.о.о. за јавну набавку у отвореном поступку ''Сториџ и лиценце за 

систем ИП видео надзора'' број 116/2015 ОП. 

Како би доказао да испуњава услов из члана 26. Закона, понуђач је био дужан да 

достави Изјаву о независној понуди за предметну јавну набавку. 

Имајући у виду наведено, произилази да понуђач, достављеном Изјавом о 

независној понуди није доказао испуњеност услова из члана 26. Закона, за јавну 

набавку мале вредности ''Одржавање радио мреже'' бр. 115/15 ЈНМВ. 

Понуда групе понуђача ''TELEGROUP'' д.о.о. и ''PSV'' д.о.о. износи 2.395.165,00 

динара без ПДВ. 

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

услови. 

Остале информације: / 


