
На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/12 и 14/15)

ЈКП ГСП "БЕОГРАД"
објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Назив предмета набавке: КОЧНЕ ПОЛУГЕ - АУТОМАТСКЕ - по партијама, број ВНД-99/15 (назив и
ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови осим мотора и делова
мотора)
Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: ЈКП ГСП "Београд", Кнегиње Љубице 29, 11000
Београд, http://www.gsp.rs.
Врста наручиоца: јавно комунално предузеће

Бр.
партије

Назив и ознака из општег речника
набавке Назив партије

Процењена
вредност партије

(у динарима)

3 34320000 - Механички резервни
делови осим мотора и делова мотора

POLUGA, KOCNA RACVA
POGON.OSOV.BDI23 IK202 1.007.500,00

9 34320000 - Механички резервни
делови осим мотора и делова мотора

KOČNE POLUGE ZA
TROLEJBUSE 120.000,00

10 34320000 - Механички резервни
делови осим мотора и делова мотора

TOCAK, PUZNI A38X34
KOCNE RACVE 12363/12364 58.500,00

11 34320000 - Механички резервни
делови осим мотора и делова мотора

OPRUGA, KOCNE RACVE
POGONSKE OS.118/BDI/BDR 29.250,00

Укупна процењена вредност набавке (за све партије које су обустављене): 1.215.250,00 динара.
Број примљених понуда: 3
Подаци о понуђачима:
«DEWACO» д.о.о., Булевар Арсенија Чарнојевића 102, 11070 Нови Београд
«МЕТАЛРАД» д.о.о., Змај Јовина 74, 22320 Инђија
«SDT GROUP» д.о.о., Жарковачка 21 V, 11000 Београд

Разлог за обуставу поступка:
Како су за партије 3, 10 и 11 предмета набавке пристигле понуде оцењене као неприхватљиве, те
су одбијене као неприхватљиве, то се, сходно члану 107. став 2. Закона о јавним набавкама, нису
стекли услови за доделу уговора, донета је одлука да се, сходно члану 109. став 1. Закона о јавним
набавкама, ОДБИЈУ ПОНУДЕ за партије 3, 10 и 11 и ОБУСТАВИ ПОСТУПАК јавне набавке за
исте.
Како за партију 9 није пристигла ниједна понуда, то се, сходно члану 107. став 2. Закона о јавним
набавкама, нису стекли услови за доделу уговора, донета је одлука да се, сходно члану 109. став 1.
Закона о јавним набавкама, ОБУСТАВИ ПОСТУПАК јавне набавке за партију 9.

Период када ће поступак бити поново спроведен: у наредном периоду.

http://www.gsp.rs















