ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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:

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:
УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА КРАНА И ХИДРАУЛИЧНЕ КОРПЕ
ПАРТИЈА 1: УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА КРАНА
Назив и ознака из општег речника набавке:
45500000 Изнајмљивање механизације и опреме за високоградњу и нискоградњу са
оператером

Процењена вредност јавне набавке:

690.000,00 динара без ПДВ.

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

2
• БОРА КЕЧИЋ-СПЕЦИЈАЛНИ ТРАНСПОРТИ д.о.о., са седиштем у Београду, Стевана
Филиповића 113-Железник, ПИБ 101017218, Матични број 17408003.
• С.З.Р. РВД ГРАДИНГ, са седиштем у Барајеву, Миливоја Стајковића-Миће 4-Вранић, ПИБ
106006747, Матични број 61733469.

Разлог за обуставу поступка:
Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности бр. 39/15 ЈНМВ ''Услуге коришћења крана и
хидрауличне корпе'', по партијама - Партија 1 – Услуге коришћења крана 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 достављене понуде као неприхватљиве.
• Понуда понуђача БОРА КЕЧИЋ-СПЕЦИЈАЛНИ ТРАНСПОРТИ д.о.о., Београд одбијена је као
неприхватљива из следећег разлога: понуда понуђача БОРА КЕЧИЋ-СПЕЦИЈАЛНИ ТРАНСПОРТИ
д.о.о., Београд износи 1.035.000,00 динара, без ПДВ, што прелази процењену вредност предметне
ПАРТИЈЕ 1- Услуге коришћења крана и износ средстава предвиђених Планом пословања АД
Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. годину (690.000,00 динара).
• Понуда понуђача С.З.Р. РВД ГРАДИНГ, Барајево одбијена је као неприхватљива из разлога што
понуђач у својој понуди, у Обрасцу 6., није навео рок важења понуде, а што је предвиђено
Обрасцем 6. конкурсне документације, тачкама 5.2.,5.3. став 5. и 5.10. Обрасца 5. конкурсне
документације, као и чланом 90. Закона о јавним набавкама.
Понуда понуђача С.З.Р. РВД ГРАДИНГ, Барајево износи 240.750,00 динара, без ПДВ.

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

Остале информације:
/

