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О б ј а в љ у ј е 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

На основу спроведене јавне набавке добара - Набавка бунарских пумпи, бр. ЈН I-3/15, 
шифра из ОРН 42122130,  дана 14.9.2015. године, Наручилац је донео Одлуку о обустави 
поступка јавне набавке, број 890/15.  
 
Процењена вредност набавке је 800.000,00 динара. До истека рока за подношење понуда, 
примљенe су 2 понуде и то понуда: 
1."Елевод-ремонт" доо, Сремска Каменица, и 
2."Беопумпе" доо, Београд.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Комисија је након отварања понуда у фази поступка „Стручна оцена понуде“ оценила да су 
поднете понуде благовремене, и на основу члана 79. став 2. Закона о јавним набавкама 
затражила је од понуђача БЕОПУМПЕ ДОО, БЕОГРАД, која је дала најповољнију понуду да 
ДОСТАВИ ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА.  
 
Након проучавања достављених доказа о испуњености додатних услова од стране понуђача 
БЕОПУМПЕ ДОО, БЕОГРАД, као и доказа понуђача ЕЛЕВОД-РЕМОНТ ДОО, СРЕМСКА 
КАМЕНИЦА, која је доказе доставила уз понуду, комисија је констатовала, да ни једна од 
достављених понуда није исправна, јер не задовољава један од захтеваног додатног 
услова, и то: 
 
- Да је овлашћени дистрибутер и сервисер за пумпе из техничке спецификације, а као доказ 

тражена је потврда произвођача да је понуђач овлашћени дистрибутер и сервисер за 

територију Србије у гарантном року (ако овлашћење није на српском језику - доставити и 

званично оверен превод). 

Како је у Обрасцу бр. 1. - ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА наведен рок за 
рекламацију 12 месеци од дана преузимања нових бунарских пумпи, а у Обрасцу бр. 3.               
- ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН И ДОКАЗИ ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА, код 
дела, који се односи на неопходни финансијски и пословни капацитетом, под бројем 7. 
захтевано да је понуђач овлашћени дистрибутер и сервисер за пумпе из техничке 
спецификације у гарантном року, и ако се узме у обзир да се уговор закључује на временски 
период од годину дана, тј. да је оствљена могућност да наручилац купи пумпе и за годину 
дана, може се закључити да би овлашћење произвођача требала да важи најмање до 2017. 
године.  
 



Како ни један од понуђача није задовољио горе споменути додатни услов, Комисија за јавну 

набавку предложила директору да донесе одлуку о обустави поступка. 

Због горе наведених објективних и доказивих разлога (оба овлашћања важе до краја 2015. 

године), који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно доводи у питање 

тражени гарантни период од 12 месеци за поправку бунарских пумпи у гарантном року, 

одговорно лице Наручиоца је донео Одлуку о обустави поступка. 

 


