
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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	Text7: 2• Група понуђача ''BALKAN - GRADNJA'' д.о.о и ''GRAMIS'' д.о.о., у којој је носилац посла ''BALKAN - GRADNJA'' д.о.о, са седиштем у Београду, ул.Јурија Гагарина 229/I, матични број: 17130889, ПИБ: 101682224.• ''ZOMONT'' д.o.o., са седиштем у Београду, ул. Гочка 57е, матични број: 17206010; ПИБ: 100174485.
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	Text10: Обуставља се поступак јавне набавке у отвореном ''Столарски радови'' бр. 79/2015 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 поступак је тај, што је наручилац одбио све понуде као неприхватљиве.• Понуда групе понуђача ''BALKAN - GRADNJA'' д.о.о и ''GRAMIS'' д.о.о.: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.Понуда групе понуђача ''BALKAN - GRADNJA'' д.о.о и ''GRAMIS'' д.о.о. износи 7.063.150,00 динара без ПДВ, што прелази процењену вредност предметне јавне набавке предвиђену Планом набавки Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. годину (3.700.000,00 динара без ПДВ).На основу свега наведеног понуда групе понуђача ''BALKAN - GRADNJA'' д.о.о и ''GRAMIS'' д.о.о. одбијена је као неприхватљива.• Понуда понуђача ''ZOMONT'' д.o.o.: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 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.Kонкурснoм документацијoм у делу ''Упутство понуђачима како да сачине понуду'', у тачки 2., предвиђено је да понуда мора да садржи Попуњен, оверен и потписан Образац Техничке карактеристике – спецификације Образац 3. (од стране 5 до 14 конкурсне документације).Понуђач ''ZOMONT'' д.o.o. у својој понуди доставио је попуњен, оверен и потисан Образац Техничке карактеристике – спецификације Образац 3., који не садржи страну 13. наведеног обрасца.На основу свега наведеног понуда понуђача ''ZOMONT'' д.o.o. одбијена је као неприхватљива.
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