
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Процењена вредност јавне набавке:

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Врста поступка јавне набавке:



Када ће поступак бити поново спроведен:

Остале информације:

Разлог за обуставу поступка:
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	Text1: АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
	Text2: 11180 БЕОГРАД 59
	Text3: www.beg.aero
	Text5: Услуге хотелског смештаја• Назив и ознака из општег речника набавке:Услуге хотелског смештаја - 55110000.
	Text6: 1.500.000,00 динара
	Text7: 12• FLY FLY TRAVEL д.о.о., са седиштем у Београду, Кнез Михаилова 30/II, ПИБ 106067839, Матични број 20527684;• TTI д.о.о., са седиштем у Београду, Теразије 16, ПИБ 100061357, Матични број 07462166;• OMEGA TRAVEL д.о.о., са седиштем у Београду, Мајке Јевросиме 14а, ПИБ 104132223, Матични број 20096268;• SKY MULTICOM д.о.о., са седиштем у Новом Београду, Шпанских бораца 32а, ПИБ 106297827, Матични број 20573503;• MIROSS д.о.о., са седиштем у Београду, Мајке Јевросиме 19, ПИБ 100048877, Матични број 07481721;• TTC TOP TRAVEL CENTAR д.о.о., са седиштем у Београду, Риге од Фере 6, ПИБ 104812439, Матични број 20247509;• ОМНИПРОМЕТ д.о.о., са седиштем у Београду, Савски трг 7, ПИБ 101723611, Матични број 07485166;• JET TRAVEL д.о.о., са седиштем у Београду, Краља Петра 54, ПИБ 100120489, Матични број 06439667;• FLYTIME д.о.о., са седиштем у Београду, Палмотићева 27, ПИБ 104791616, Матични број 20242752;• BIG BLUE GROUP д.о.о., са седиштем у Београду, Коларчева 3, ПИБ 104518987, Матични број 20179961;• АЕРОКЛУБ д.о.о., са седиштем у Београду, Француска 17, ПИБ 103540954, Матични број 17573071;• НЕМЕСИС д.о.о., са седиштем у Београду, Кнез Михаилова 33/II, ПИБ 100054574, Матични број 06211283;
	Text12: У конкурсној документацији за предметну јавну набавку, у Обрасцу 5. тачка 5.17. став 1., сходно члану 84. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр.124/12, 14/15 и 68/15) и члану 8. став 1. тачка 18. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 29/13), Наручилац је навео врсту критеријума који намерава да примени за избор најповољније понуде-најнижа понуђена цена.Поред тога, Наручилац је у конкурсној документацији за предметну јавну набавку, у Обрасцу 5. тачка 5.17. став 2., сходно члану 84. став 4. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр.124/12, 14/15 и 68/15) и члану 8. став 1. тачка 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 29/13), одредио начин, односно резервни критеријум на основу кога ће доделити уговор у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом-рок за извршење услуге која је предмет јавне набавке (понуда која садржи најкраћи рок за извршење услуге која је предмет јавне набавке биће изабрана као најповољнија).Чланом 84. став 5. Закона о јавним набавкама прописано је да је Наручилац дужан да при оцењивању понуда примењује само онај критеријум и елементе критеријума који су садржани у конкурсној документацији и то на начин како су описани и вредновани.Након стручне оцене понуда, применом критеријума најнижа понуђена цена, Комисија за јавну набавку је установила да су следећи понуђачи понудили исту цену (о,оо динара): MIROSS д.о.о., Београд, TTC TOP TRAVEL CENTAR д.о.о., Београд, ОМНИПРОМЕТ д.о.о.,  Београд, JET TRAVEL д.о.о., Београд и FLYTIME д.о.о., БеоградКомисија за јавну набавку применила је резервни критеријум (рок за извршење услуге која је предмет јавне набавке) у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом. Након примене резервног критеријума прописаног конкурсном документацијом установљено је да су понуђачи који су понудили исту цену понудили и исти рок за извршење услуге која је предмет јавне набавке (1 сат)- MIROSS д.о.о., Београд, TTC TOP TRAVEL CENTAR д.о.о., Београд, ОМНИПРОМЕТ д.о.о.,  Београд, JET TRAVEL д.о.о., Београд и FLYTIME д.о.о., Београд.Имајући у виду напред наведено, Комисија за јавну набавку је констатовала да нису испуњени услови за доношење одлуке о додели уговора из разлога што је и поред резервног критеријума прибавила пет идентичних понуда. 
	Text10: Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности ''УСЛУГЕ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА'' број 76/15 ЈНМВ, на основу члана 109. став 2. Закона о јавним набавкама, из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак јавне набавке оконча.• Понуда понуђача FLY FLY TRAVEL д.о.о., Београд одбијена је као неприхватљива из разлога што понуђач у својој понуди није доставио доказ о испуњености додатног услова из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама који се односи на неопходни кадровски капацитет, наведеног у тачки 6. табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације (Изјава о кадровској опремљености за предметну јавну набавку, на меморандуму Понуђача, оверену и потписану од стране овлашћеног лица Понуђача), а што је предвиђено тачком 5.2. Обрасца 5. конкурсне документације и тачком 6. табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације.Понуда понуђача FLY FLY TRAVEL д.о.о., Београд износи 0,00 динара, без ПДВ.• Понуда понуђача TTI д.о.о., Београд одбијена је као неприхватљива из разлога што понуђач у својој понуди није доставио доказ о испуњености додатног услова из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама који се односи на неопходни кадровски капацитет, наведеног у тачки 6. табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације (Изјава о кадровској опремљености за предметну јавну набавку, на меморандуму Понуђача, оверену и потписану од стране овлашћеног лица Понуђача), а што је предвиђено тачком 5.2. Обрасца 5. конкурсне документације и тачком 6. табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације.Понуда понуђача TTI д.о.о., Београд износи 0,00 динара, без ПДВ.• Понуда понуђача OMEGA TRAVEL д.о.о., Београд одбијена је као неприхватљива из разлога што понуђач у својој понуди није навео рок за извршење услуге која је предмет јавне набавке, односно није доставио измењене Образац 6.(Образац понуде) и Образац 7. (Модел уговора), а што је предвиђено Изменом и допуном конкурсне документације за предметну јавну набавку број 6574 од 28.08.2015. године, која чини саставни део конкурсне документације за јавну набавку мале вредности ''УСЛУГЕ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА'' број 76/15 ЈНМВ.Понуда понуђача OMEGA TRAVEL д.о.о., Београд износи 0,00 динара, без ПДВ.• Понуда понуђача SKY MULTICOM д.о.о., Нови Београд одбијена је као неприхватљива из разлога што понуђач у својој понуди није навео рок за извршење услуге која је предмет јавне набавке, односно није доставио измењене Образац 6.(Образац понуде) и Образац 7. (Модел уговора), а што је предвиђено Изменом и допуном конкурсне документације за предметну јавну набавку број 6574 од 28.08.2015. године, која чини саставни део конкурсне документације за јавну набавку мале вредности ''УСЛУГЕ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА'' број 76/15 ЈНМВ.Понуда понуђача SKY MULTICOM д.о.о., Нови Београд износи 0,00 динара, без ПДВ.Ред. бр. Архивски број Понуђач Укупан збир јединичних цена, без ПДВ Начин и услови плаћања Рок за извршење услуге Рок важења понуде1. 5825/1-9 MIROSS д.о.о., Београд 0,00 динара одложено 45 дана 1 сат 365 дана1. 5825/1-10 TTC TOP TRAVEL CENTAR д.о.о., Београд 0,00 динара одложено 15 дана 1 сат 365 дана1. 5825/1-25825/1-2/1 ОМНИПРОМЕТ д.о.о.,  Београд 0,00 динара одложено 16 дана 1 сат (1510)100 година1. 5825/1-55825/1-5/1 JET TRAVEL д.о.о., Београд 0,00 динара одложено 45 дана 1 сат 365 дана1. 5825/1-65825/1-6/1 FLYTIME д.о.о., Београд 0,00 динара одложено 45 дана 1 сат 3650 дана2. 5825/1-7 BIG BLUE GROUP д.о.о., Београд 0,04 динара одложено 45 дана 1 сат 1001 дан3. 5825/1-11 АЕРОКЛУБ д.о.о., Београд 4,00 динара одложено 15 дана 1 сат 365 дана4. 5825/1-8 НЕМЕСИС д.о.о., Београд 6.390,00 динара одложено 45 дана 1 сат 60 дана
	Text11: Када се за то створе законом прописани услови.
	Dropdown3: [Услуге]
	Dropdown1: [Остало]
	Dropdown2: [Отворени поступак]


