
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: 1.000.000,00 динара, без ПДВ.
	Text7: 8• „SOG LINE“ д.о.о., са седиштем у Београду, Светозара Зорића 13, ПИБ: 100029143, Матични број: 17309757;• „САВПО“ д.о.о., са седиштем у Старој Пазови, Јована Поповића 59, ПИБ: 101242163, Матични број: 08187401;• „НОВО БЕОГРАДСКО КЊИЖАРСКО“ д.о.о., са седиштем у Новом Београду, Омладинских бригада 102, ПИБ: 100008859, Матични број: 17175262;• „КОМПАС КОМЕРЦ“ д.о.о., са седиштем у Београду, Ђорђа Чутуковића 40-Земун, ПИБ: 100195621, Матични број: 07491719;• „ИВАЂО“ д.о.о., са седиштем у Београду, Стевана Марковића 8-Земун, ПИБ: 100011436, Матични број: 06882641;• „TG COMMERCE“ д.о.о., са седиштем у Новом Саду, Николе Пашића 9, ПИБ: 100237724, Матични број: 08294852;• „TIMIX“ д.о.о., са седиштем у Београду, Фрање Клуза 4, ПИБ: 101716884, Матични број: 17303988;• „BIGZ OFFICE GROUP“ д.о.о., са седиштем у Београду, Булевар Војводе Мишића 17, ПИБ: 106635732, Матични број: 20649470;
	Text12: /
	Text10: Обуставља се отворени поступак јавне набавке бр. 77/2015 ОП „КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ”, по партијама, ПАРТИЈА 2: Канцеларијски прибор 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 неодговарајуће и неприхватљиве.• Понуда понуђача „TIMIX“ д.о.о., Београд одбијена је као неодговарајућа из разлога што је Понуђач понудио хефт машину средњу за 30 листа која није у складу са захтевом Наручиоца да хефт машина средња за 30 листа има све металне делове. Понуђена хефт машина има, поред металних, и пластичне делове.Понуда понуђача „TIMIX“ д.о.о., Београд износи 999.084,00 динара, без ПДВ.• Понуда понуђача „САВПО“ д.о.о., Стара Пазова одбијена је као неприхватљива из следећег разлога: понуда понуђача „САВПО“ д.о.о., Стара Пазова износи 1.120.960,00 динара, без ПДВ, што прелази процењену вредност предметне ПАРТИЈЕ 2- Канцеларијски прибор и износ средстава предвиђених Планом пословања АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. годину (1.000.000,00 динара).• Понуда понуђача „НОВО БЕОГРАДСКО КЊИЖАРСКО“ д.о.о., Нови Београд одбијена је као неприхватљива из следећег разлога: понуда понуђача „НОВО БЕОГРАДСКО КЊИЖАРСКО“ д.о.о., Нови Београд износи 1.056.554,00 динара, без ПДВ, што прелази процењену вредност предметне ПАРТИЈЕ 2- Канцеларијски прибор и износ средстава предвиђених Планом пословања АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. годину (1.000.000,00 динара).• Понуда понуђача „SOG LINE“ д.о.о., Београд одбијена је као неприхватљива из следећег разлога: понуда понуђача „SOG LINE“ д.о.о., Београд износи 1.375.860,00 динара, без ПДВ, што прелази процењену вредност предметне ПАРТИЈЕ 2- Канцеларијски прибор и износ средстава предвиђених Планом пословања АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. годину (1.000.000,00 динара).• Понуда понуђача „TG COMMERCE“ д.о.о., Нови Сад одбијена је као неприхватљива из следећег разлога: понуда понуђача „TG COMMERCE“ д.о.о., Нови Сад износи 1.062.446,00 динара, без ПДВ, што прелази процењену вредност предметне ПАРТИЈЕ 2- Канцеларијски прибор и износ средстава предвиђених Планом пословања АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. годину (1.000.000,00 динара).• Понуда понуђача „BIGZ OFFICE GROUP“ д.о.о., Београд одбијена је као неприхватљива из следећег разлога: понуда понуђача „BIGZ OFFICE GROUP“ д.о.о., Београд износи 1.085.517,20 динара, без ПДВ, што прелази процењену вредност предметне ПАРТИЈЕ 2- Канцеларијски прибор и износ средстава предвиђених Планом пословања АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. годину (1.000.000,00 динара).• Понуда понуђача „КОМПАС КОМЕРЦ“ д.о.о., Београд-Земун одбијена је као неодговарајућа из разлога што је Понуђач понудио хефт машину средњу за 30 листа која није у складу са захтевом Наручиоца да хефт машина средња за 30 листа има све металне делове. Понуђена хефт машина има, поред металних, и пластичне делове.Понуда понуђача „КОМПАС КОМЕРЦ“ д.о.о., Београд-Земун износи 976.190,00 динара, без ПДВ.• Понуда понуђача „ИВАЂО“ д.о.о., Београд-Земун одбијена је као неодговарајућа из следећих разлога:• Понуђач је за Регистратор A4 ПП лукс - ширина 80 мм пластифициран и ојачан на ћошковима (самостојећи регистратор пресвучен ПВЦ материјалом, дебљина лепенке 1.5) “Esselte”, „Skag“ или одговарајући (редни број 9. у табели “Партија 2-КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПРИБОР” у Обрасцу 3.) понудио регистратор произвођача „LIONER“, a доставио је узорак произвођача „YUANGBO“;• Понуђач је за Сигнир флуоросцентни ¼ (4 боје), (редни број 41. у табели “Партија 2-КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПРИБОР” у Обрасцу 3.) понудио Сигнир произвођача „HONG YOUNG“, а доставио је узорак произвођача „CHENTIAN“;• Приликом провере узорака за Спајалице средње 3 цм. - металне, боја сребра 1/100 (редни број 34. у табели “Партија 2-КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПРИБОР” у Обрасцу 3.) Комисија је методом случајног узорка из паковања од 100 комада издвојила 20 комада спајалица. Приликом мерења дужине издвојених спајалица утврђено је да је 5 комада спајалица дужине 3 цм, а 15 комада спајалица дужине од 2,7 до 2,9 цм, што није у складу са захтевом Наручиоца.Понуда понуђача „ИВАЂО“ д.о.о., Београд-Земун износи 983.451,20 динара, без ПДВ.
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