
На основу члана 79. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 116/08) 

 

 

Радиодифузна установа Радио телевизија Србије 

11000 Београд, Таковска 10 

 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

 

 

Предмет јавне набавке:  

Набавкa добара - Дрвна грађа, редни број ЈН - РТС бр. Д - 20/12 

 

Разлог за обуставу поступка: 

Сагласно члану 79. ЗЈН Наручилац обуставља поступак јавне набавке добара - Дрвна 

грађа, после истека рока за подношење понуда, а пре доношења одлуке о избору 

најповољније понуде, из разлога  што је у року за подношење понуда поднета једна 

неисправна понуда понуђача ДРВОПРОМЕТ-КУЛА д.о.о,  Зрењанински пут 43Б , 11000 

Београд.  

 

Образложење: 

Разлози за одбијање понуде су: 

1) Понуђач није попунио Образац 1 – Понуда на начин како дато у упуству конкурсне 

документације, није уписао тачно седиште предузећа, односно уписао је само место, није 

уписао број понуде; 

2) Понуђач није попунио Образац 11 – Модел уговора на начин како је дато у упуству 

конкурсне документације, није на предвиђеним местима уписао регистарски број 

предузећа, број своје понуде и рок испоруке добара; 

3) Понуђач није доставио потврду Судије за прекршаје (градског или општинског) која је 

тражена у конкурсној документацији као доказ да му није изречена заштитна мера 

обављања делатности која је предмет јавне набавке; 

4) Понуђач је доставио као доказ за Финансијски капацитет - Потврду НБС за период од 

01.01.2012.-30.06.2012. године да није био неликвидан у последњих 6 месеци, али како је 

ЈП објављен у Сл. гл. РС 06.07.2012. године Потврда треба да се односи на период 

06.01.2о12. – 06.07.2012. године; 

5) Као доказ за Образац 4 – Референц листа понуђач је доставио аналитичке картице 

својих Купаца, из којих се види промет са истим, али не и врста добара која је предмет 

промета како је тражено у конкурсној документацији; 

6) Као доказ о располагању потребним техничким капацитетом понуђач је доставио Листу 

основних средстава која није оверена и потписана од стране понуђача; 

7) Као доказ о располагању потребним кадровским капацитетом  понуђач је доставио 

списак радника који није потписан и оверен, уместо копија Обрасца М који је био тражен 

као доказ; 

8) Лагер листа није потписана и оверена; 

Из свега наведеног следи да је понуда неисправна.  

 

Датум обуставе поступка:  12.09.2012. године 


