
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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	Text3: www.aerodromponikve.rs 
	Text5: Израда техничке документације за реконструкцију постојеће станице за складиштење авио-горива на Аеродрому Поникве.Назив и ознака из Општег речника набавке: услуге техничког пројектовања - 71320000.
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	Text7: Примљене су две понуде:1. "ЕРИЋ Е.Г. ИНЖЕЊЕРИНГ" Д.О.О. Чачак2. ТЕРМОЕНЕРГО Инжењеринг д.о.о., Београд
	Text12: /
	Text10: Обуставља се поступак јавне набавкеу отвореном поступку бр. 22/2016 „Пројектна документација за санацију резервоара“, 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.1) Понуда понуђача ЕРИЋ Е.Г. ИНЖЕЊЕРИНГ" Д.О.О. Чачак одбијена је као неприхватљива јер:- Понуђач није доставио извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала (није достављена испуњеност дела услова из члана 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама);- Достављени извод из казнене евиденције Полицијске управе у Чачку (испуњеност дела услова из чл. 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама) је старији од два месеца од дана отварања понуда (супротно чл. 77. став 3. Закона о јавним набавкама, тј. конкурсној документацији за предметну набавку). Достављени извод из казнене евиденције је издат под датумом 26.10.2015. године;- Понуђач је тражио измене захтева у погледу начина, рока и услова плаћања за пружене услуге - у конкурсној документацији је нaведено дa ће „цео износ бити уплaћен 45 дaнa од моментa кaдa буду отклоњене евентуaлне примедбе нaручиоцa и оргaнa и институцијa који дaју одређене сaглaсности и одобрењa“ а понуђач је у понуди навео да се уплата за извршене услуге извши по моделу „30% аванс, 50% пре испоруке пројекта за извођење, преосталих 20% у року од 45 дана од момента када буду отклоњене евентуалне примедбе Наручиоца, органа и институција који дају одређене сагласности и одобрења (на основу израђене техничке документације), или неки други модел уговора у складу са договором на обострано задовољство“, што је у супротности са захтевима из конкурсне документације и моделом уговора за предметну набавку;- Понуђач је тражио измену захтева у погледу рока извршења услуге (уместо 45 календарских дана, понуђач је у понуди навео рок од 90 календарских дана), што је у супротности са захтевима из конкурсне документације и моделом уговора за предметну набавку;- Није достављен попуњен, потписан и оверен модел уговора, што је у супротности са захтевима из конкурсне документације за предметну набавку.2) Понуда понуђача ТЕРМОЕНЕРГО Инжењеринг д.о.о., Београд одбијена је као неприхватљива јер је понуђена цена у износу од 915.000,00 динара (без ПДВ-а), што је изнад процењене вредности јавне набавке.
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