
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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	Text5: Опис предмета јавне набавке:''УСЛУГЕ МЕНАЏМЕНТСКОГ КОНСАЛТИНГА –МЕНАЏЕРСКО КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ (ОПШТЕ САВЕТОВАЊЕ У УПРАВЉАЊУ) У ЦИЉУ ИЗБОРА САВЕТНИКА КОЈИ ЋЕ ПРУЖИТИ СТРУЧНУ ПОМОЋ У ПРОЦЕСУ СТРАТЕШКОГ РАЗВОЈА АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД''Назив и ознака из општег речника набавке:73300000-5 – Планирање и спровођење истраживања и развоја79411100-9 – Услуге саветовања у развоју пословања 73220000-0 - Саветодавне услуге у области развоја
	Text6: 553.740.000,00 динара, без ПДВ.
	Text7: 1Заједничка понуда понуђача VTB CAPITAL PLC, London и JSC VTB CAPITAL, Moscow, са подизвођачима Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, London, Mott McDonald, Croydon, Delloitte д.о.о., Београд, Delloitte Consulting S.L.U.,  Madrid, Delloitte Savjetodavne usluge d.o.o., Zagreb у којој је носилац посла VTB CAPITAL PLC, са седиштем у 14 Cornhill, London EC3V 3ND United Kingdom, ПИБ 480 63440 00081, Матични број 159752.
	Text12: 
	Text10: Обуставља се отворени поступак јавне набавке ''Услуге менаџментског консалтинга – менаџерско консултантске услуге (опште саветовање у управљању) у циљу избора саветника који ће пружити стручну помоћ у процесу стратешког развоја АД Аеродром Никола Тесла Београд'' број 90/2015 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 прибављену понуду као неприхватљиву.Заједничка понуда понуђача VTB CAPITAL PLC, London и JSC VTB CAPITAL, Moscow, са подизвођачима Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, London, Mott McDonald, Croydon, Delloitte д.о.о., Београд, Delloitte Consulting S.L.U.,  Madrid, Delloitte Savjetodavne usluge d.o.o., Zagreb одбијена је као неприхватљива из следећих разлога:• Заједничка понуда понуђача VTB CAPITAL PLC, London и JSC VTB CAPITAL, Moscow, са подизвођачима Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, London, Mott McDonald, Croydon, Delloitte д.о.о., Београд, Delloitte Consulting S.L.U.,  Madrid, Delloitte Savjetodavne usluge d.o.o., Zagreb износи 4.700.000,00 евра (570.408.450,00 динара по званичном средњем курсу НБС на дан када је започето отварање понуда), без ПДВ, што прелази процењену вредност предметне јавне набавке и износ средстава предвиђених Планом пословања АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. годину (553.740.000,00 динара, без ПДВ).• Понуђачи из групе VTB CAPITAL PLC, London и JSC VTB CAPITAL, Moscow, са подизвођачима Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, London, Mott McDonald, Croydon, Delloitte д.о.о., Београд, Delloitte Consulting S.L.U.,  Madrid, Delloitte Savjetodavne usluge d.o.o., Zagreb нису доставили доказ да испуњавају додатни услов за учешће у предметном поступку јавне набавке, наведен у тачки 5. подтачка А) табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације, односно доказ (Потврду/е Наручиоца о реализованом пројекту, која ће недвосмислено да прикаже пројекат који је реализован, вредност пројекта, као и период реализације, оверену и потписану од стране овлашћеног лица Наручиоца или Писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележеником или другим надлежним органом те државе, заједно са изводом из базе података публикација који ће на недвосмислен начин моћи да прикажу пројекат који је реализован, вредност пројекта, као и период реализације)   да је Понуђач, у претходних пет година пре дана објављивања позива за подношење понуда, реализовао, у области финансијског саветовања, најмање два пројекта развоја аеродрома путем концесије, јавног приватног партнерства или приватизације, и чија је укупна вредност  најмање 900.000.000,00 евра. Понуђачи су у својој понуди доставили две Потврде као доказ испуњавања пословног капацитета у области финансијског саветовања. Из једне од достављених потврда не може се недвосмислено утврдити да је пројекат реализован, као ни вредност пројекта, што није у складу са захтевом Наручиоца. • У понуди није достављен доказ да подизвођач Delloitte Consulting S.L.U.,  Madrid испуњава обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.124/12 и 14/15), наведен у тачки 3. табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације, односно доказ да подизвођачу Delloitte Consulting S.L.U.,  Madrid  није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда за предметну јавну набавку.• У понуди није достављен доказ да подизвођач Delloitte Savjetodavne usluge d.o.o., Zagreb испуњава обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.124/12 и 14/15), наведен у тачки 2. табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације, односно доказ (Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова) да други законски заступник подизвођача Delloitte Savjetodavne usluge d.o.o., Zagreb, Eric Daniel Olcott није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Предметни доказ достављен је само за једног законског заступника подизвођача Delloitte Savjetodavne usluge d.o.o., Zagreb, Владимира Милошевића.• У понуди није достављен доказ да подизвођач Mott McDonald, Croydon испуњава обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.124/12 и 14/15), наведен у тачки 2. табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације, односно доказ (Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова) да  законски заступници подизвођача Mott McDonald, Croydon нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За законске заступнике подизвођача Mott McDonald, Croydon достављене су Потврде Асоцијације начелника полиције које су старије од два месеца пре отварања понуда (07.09.2015. године), што није у складу са чланом 77. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.124/12 и 14/15) и тачком 4.3. (УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА) став 8. Обрасца 4. конкурсне документације.• У понуди није достављена Изјава другог члана конзорцијума JSC VTB CAPITAL, Moscow  о непостојању сукоба интереса, а што је предвиђено тачком 6. Обрасца 3. конкурсне документације.• Није правилно попуњен модел уговора о јавној набавци, с обзиром да у истом није наведен други члан конзорцијума JSC VTB CAPITAL, Moscow, као ни сви подизвођачи (нису наведени подизвођачи Delloitte Consulting S.L.U.,  Madrid, Delloitte Savjetodavne usluge d.o.o., Zagreb)Укупна вредност заједничке понуде понуђача VTB CAPITAL PLC, London и JSC VTB CAPITAL, Moscow, са подизвођачима Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, London, Mott McDonald, Croydon, Delloitte д.о.о., Београд, Delloitte Consulting S.L.U.,  Madrid, Delloitte Savjetodavne usluge d.o.o., Zagreb износи 4.700.000,00 евра (570.408.450,00 динара по званичном средњем курсу НБС на дан када је започето отварање понуда), без ПДВ, од чега:Укупна вредност  накнаде за извршене услуге саветовања  1.100.000,00 евра (133.499.850,00 динара по званичном средњем курсу НБС на дан када је започето отварање понуда), без ПДВ.Укупна вредност накнаде за успешно извршење посла 3.600.000,00 евра (436.908.600,00 динара по званичном средњем курсу НБС на дан када је започето отварање понуда), без ПДВ.
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