
Јавно водопривредно предузеће 

„Србијаводе” Београд 

Булевар уметности 2А 

Број: Ор. 5/93/8-2020 

Датум: 22.06.2020.  

 

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А, као 

наручилац у отвореном поступку јавне набавке, објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

Наручилац: Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“  

Адреса: Београд, Булевар уметности 2А  

Интернет страница: www.srbijavode.rs 

2. Врста наручиоца: 

 Државно јавно предузеће. 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Предмет јавне набавке су радови – Брана „Врутци“- Рехабилитација и иновација опреме 

за техничко осматрање бране “Врутци“  – према пројекту Института „Јарослав Черни“  – друга фаза, 

редни број ЈН 93/2020, ознака из општег речника набавке: Радови на одржавању објеката за заштиту 

од поплава – 4524610. 

4. Процењена вредност јавне набавке: 8.000.000,00 динара. 

5.   Број примљених понуда и подаци о понуђачима: У поступку јавне набавке је 

примљена су две понуде:  

1. понуда понуђача LANS wGh d.o.o. Beograd, ул. Милана Јовановића бр. 4. 11030 Београд бр. LS 

010520 од 01.05.2020.године (заведена код наручиоца под бр. 4102 од 25.05.2020.године) чији је 

законски заступник Жељко Самарџић, матични број 20376619, ПИБ: 105410672, текући рачун: 265-

1680310000844-49 Raiffeisen Bank a.d., e-mail: zesalans@gmail.com 

2. понуда понуђача A.P. Company d.o.o. Beograd, ул. Косте Таушановића бр.2. 11000 Београд, бр. 

127/20 од 20.05.2020.године (заведена код наручиоца под бр. 4109 од 25.05.2020.године) чији је 

законски заступник Звонимир Предић, матични број 06756174, ПИБ: 101719593, текући рачун: 265-

605031000014681 Raiffeisen Bank a.d., e-mail: office@apcompany.co.rs 

6. Разлог за обуставу поступка: У поступку стручне оцене понуда Комисија за јавну 

набавку је понуду понуђача LANS wGh d.o.o. Beograd, ул. Милана Јовановића бр. 4. 11030 

Београд, одбила као неприхватљиву јер је понуђена цена од 16.195.079,00 изнад процењене 

вредности од 8.000.000,00 динара, док је дописом бр.4389 од 01.06.2020.године затражила од 

понуђача A.P. Company d.o.o. Beograd, ул. Косте Таушановића бр.2. 11000 Београд, појашњење 

достављене понуде, које се односи на могућност испоруке опреме (телекоординометре) према 

траженим карактеристикама наведеним у Главном пројекту, и то у вези једног од захтеваних 

параметара, који се односи на опсег мерења ових уређаја и треба да буде: X = 150мм, Y = 60 мм. 

Понуђач A.P. Company d.o.o. Beograd, је у свом допису од 01.06.2020.године навео да није у 

могућности да испоручи опрему (телекоординометре) из позиције 2.2. обрасца IV.2. у свему 

према карактеристикама из Главног пројекта Института „Jарослав Черни“ како је тражено 

конкурсном документацијом. Комисија за јавну набавку је утврдила да је понуда понуђача A.P. 

Company d.o.o. Beograd, неодговарајућа јер не одговара карактеристикама траженим 

конкурсном документацијом и самим тим неприхватљива, па је и ову понуду одбила. 
7. Када ће поступак бити поново спроведен: неће бити спроведен у току 2020. године. 

     Комисија за јавну набавку 
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