
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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	Text10: Обуставља се отворени поступак јавне набавке бр. 44/2015 ОП ''РАЗНА СРЕДСТВА ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА'', по партијама - ПАРТИЈА 3: КАРГО УТОВАРИВАЧ НОСИВОСТИ 7 ТОНА, 1 ком. 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.• понуђач није доставио попуњену, оверену и потписану изјаву банке о издавању гаранције за добро извршење посла (Образац 10. – Прилог 1, Писмо о намерама) на износ од 10% од укупне вредности Уговора, без ПДВ, што није у складу са тачком 2. Обрасца 5. конкурсне документације;• понуђач није доставио доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наведене у тачкама 2. и 3. табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације, односно доказе да понуђач TREPEL Airport Equipment GmbH, Немачка и његов законски заступник 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 и доказ да понуђачу TREPEL Airport Equipment GmbH, Немачка није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење понуда. Понуђач је доставио изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, да испуњава услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, односно да испуњава, поред осталих, и услове наведене у тачкама 2. и 3. табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације која није оверена пред судским или управним органом, јавним бележеником или другим надлежним органом државе у којој се налази седиште понуђача, што није у складу са Обрасцем 4. конкурсне документације и чланом 79. став 9. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 124/12 и 14/15).• понуђач није доставио доказ да испуњава додатни услов из члана 76. Закона о јавним набавкама, наведен у тачки 5. табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације, односно доказ да Понуђач нема остварен губитак у пословању у претходне три доступне обрачунске године (2011., 2012. и 2013. година), што није у складу са Обрасцем 4. конкурсне документације, табела 4.1., тачка 5. и тачком 2. Обрасца 5. конкурсне документације.• понуђач није правилно попунио Образац 3. конкурсне документације, односно није попунио рубрику “ПРОИЗВОЂАЧ (уписати назив произвођача и тип)”, што није у складу са Обрасцем 3. конкурсне документације;
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