
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: Поступак јавне набавке мале вредности 

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: 

''СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ 

ТОПЛОВОДА И ИЗГРАДЊИ НОВЕ ГРАНЕ ТОПЛОВОДА'' 81/15 ЈНМВ 

• Назив и ознака из општег речника набавке: 

71520000 - Услуге грађевинског надзора 

 

Процењена вредност јавне набавке:  

1.300.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 

Масе д.о.о. Београд, Хeрoja Милана Тепића  3, 11000 Београд 

Геопут д.о.о. Београд са подизвођачем ПРО ЕНЕРГО д.о.о. Нови Сад 

 

Разлог за обуставу поступка:  

Обуставља се јавне набавке мале вредности ''Стручни надзор над извођењем радова 

на реконструкцији постојећег топловода и изградњи нове гране топловода'' број 81/15 

ЈНМВ, 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 јавне набавке је тај што је Наручилац одбио све прибављене понуде као 

неприхватљиве. 

Понуда понуђача „Геопут“ д.о.о. Београд са подизвођачем ПРО ЕНЕРГО д.о.о. Нови 



Сад д.о.о. одбијена је као неприхватљива из следећих разлога: 

Понуђач ''Геопут“ д.о.о. у Образацу 6. Конкурсне документације (Образац понуде) није 

понудио рок важења понуде а што је био обавезан на основу тачке 5.14 Упутства 

понуђачима како да сачине понуду (Образац 5). Чланом 106. став 1. тачка 4) Закона о 

јавним набавкама прописано је да ће Наручилац одбити понуду ако је понуђени рок 

важења понуде краћи од прописаног. Понуда понуђача ''Геопут'' д.о.о. износи 1,8 

процента (%) од укупне вредности изведених радова на  реконструкцији постојећег 

топловода и изградњи нове гране топловода у складу са уговором са Извођачем 

радова, односно вредности оверених привремених и окончане ситуације. 

Понуда понуђача ''MAСЕ'' д.о.о. одбијена је као неприхватљива из следећих разлога: 

Понуђач ''MAСЕ'' д.о.о. није доказао да располаже неопходним пословним капацитетом 

за ову јавну набавку. Обрасцем 4. Конкурсне документације (Услови за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона о јавним набавкама за понуђаче) 

Наручилац је прописао да неопходни пословни капацитетом испуњава понуђач који је у 

у последње три године пре објављивања позива за подношење понуда за предметну 

јавну набавку, квалитетно окончао стручни надзор на изградњи топловода најмање 

дужине 600 м1 и пречника мин ДН 250. У сврху доказивања испуњености услова, 

понуђач је био дужан да за сваки од објеката доставити Потврду која је морала бити на 

меморандуму, оригинална, потписана и оверена печатом Инвеститора - власника 

објекта. Из Потврде су се морали јасно и недвосмислено морали видети подаци о 

објекту (назив, локација, намена објекта, површина објекта, врста и вредност радова и 

време завршетка радова). Понуђач „МАСЕ“ д.о.о. доставио је поврду Министарства 

Финансија и привреде РС бр. 404-02-46/2015-08 од 15.10.2012. године у којом се 

потврђује извршење услуга које су предмет ове јавне набавке али у периоду током 

2012. године. С обзиром да је позив за посношење понуда објављен 27.01.2016. 

године, достављени доказ односи се на извршење услуга у периоду дужем од три 

године пре објављивања позива за подношење понуда за ову јавну набавку, чиме 

понуђач није доказао да поседује прописани пословни капацитет. С обзиром да се 

ради о битном недостатку понуде из члана 106. став 1 тачка 2) Закона о јавним 

набавкама, Наручилац је понуду понуђача „МАСЕ“ одбио као неприхватљиву. Понуда 

понуђача ''MAСЕ'' д.о.о. износи  износи 2,8 процента (%) од укупне вредности 

изведених радова на  реконструкцији постојећег топловода и изградњи нове гране 

топловода у складу са уговором са Извођачем радова, односно вредности оверених 

привремених и окончане ситуације. 

 

Када ће поступак бити поново спроведен:  

Када се за то створе законом прописани услови. 

Остале информације: 

 


