
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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	Text6: 550.000,00 динара без ПДВ-а.
	Text7: 5• FLUX PRO д.о.о., са седиштем у Београду, Мајора Зорана радосављевића 374-Земун, Матични број: 20205482, ПИБ: 104649555;• ТЕРМОР д.о.о., са седиштем у Београду, Деспота Оливера 6, Матични број: 07777809, ПИБ: 100131872;• ELCOM TRADE д.о.о., са седиштем у Новом Београду, Бул. Арсенија Чарнојевића 52а, Матични број: 17481312, ПИБ: 102831303;• STEELSOFT д.о.о., са седиштем у Београду, Аутопут за Нови Сад 71-Земун, Матични број: 06546668, ПИБ: 101669209.• Заједничка понуда понуђача VLADEX д.o.o., Борча и ТЕРМОМОНТ ЕЛЕКТРО д.о.о., Панчево  у којој је носилац посла VLADEX д.о.о., са седиштем у Београду, Ивана Милутиновића 87а-Борча, Матични број: 07732279, ПИБ: 100210136;
	Text12: /
	Text10: Разлог за обуставу поступка је тај што је Наручилац одбио прибављене понуде као неприхватљиве.• Понуда понуђача FLUX PRO д.о.о.,  Београд одбијена је као неприхватљива из разлога што понуђач није доказао да испуњава захтевани пословни капацитет. Понуђач FLUX PRO д.о.о.,  Београд није доставио оверену лагер листу клима уређаја који су предмет јавне набавке на дан подношења понуде, односно на дан 07.05.2015. године, како је прописано тачком 5. табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације. Понуђач је доставио оверену лагер листу клима уређаја на дан 29.04.2015. године, што није у складу са захтевом Наручиоца.Понуда понуђача FLUX PRO д.о.о.,  Београд износи 301.500, 00 динара, без ПДВ.• Понуда понуђача ТЕРМОР д.о.о., Београд одбијена је као неприхватљива из следећег разлога: понуда понуђача ТЕРМОР д.о.о., Београд износи 630.000,00 динара, без ПДВ, што прелази процењену вредност предметне јавне набавке и износ средстава предвиђених Планом пословања АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. годину (550.000,00 динара).• Понуда понуђача ELCOM TRADE д.о.о., Нови Београд одбијена је као неприхватљива из разлога што понуђач није доказао да испуњава захтевани пословни капацитет. Понуђач ELCOM TRADE д.о.о., Нови Београд није доставио оверену лагер листу клима уређаја који су предмет јавне набавке на дан подношења понуде, односно на дан 08.05.2015. године, како је прописано тачком 5. табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације. Понуђач је доставио оверену лагер листу клима уређаја на дан 07.05.2015. године, што није у складу са захтевом Наручиоца.Понуда понуђача ELCOM TRADE д.о.о., Нови Београд износи 369.000, 00 динара, без ПДВ.• Понуда понуђача STEELSOFT д.о.о., Београд одбијена је као неприхватљива из разлога што понуђач није доказао да испуњава захтевани пословни капацитет. Понуђач STEELSOFT д.о.о., Београд није доставио оверену лагер листу клима уређаја који су предмет јавне набавке на дан подношења понуде, односно на дан 08.05.2015. године, како је прописано тачком 5. табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације. Понуђач је доставио оверену лагер листу клима уређаја на дан 07.05.2015. године, што није у складу са захтевом Наручиоца.Понуда понуђача STEELSOFT д.о.о., Београд износи 373.496,03 динара, без ПДВ.• Заједничка понуда понуђача VLADEX д.o.o., Борча и ТЕРМОМОНТ ЕЛЕКТРО д.о.о., Панчево одбијена је као неприхватљива из разлога што понуђачи нису доказали да испуњавају захтевани пословни капацитет. Понуђачи нису доставили оверену лагер листу клима уређаја који су предмет јавне набавке на дан подношења понуде, односно на дан 08.05.2015. године, како је прописано тачком 5. табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације. Понуђачи су доставили оверену лагер листу клима уређаја на дан 07.05.2015. године, што није у складу са захтевом Наручиоца.Заједничка понуда понуђача VLADEX д.o.o., Борча и ТЕРМОМОНТ ЕЛЕКТРО д.о.о., Панчево износи 393.600, 00 динара, без ПДВ.
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