
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 - Тонери за потребе РТС, редни број ЈН - РТС бр. Д - 14/12 

 

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 су у року за подношење понуда поднете: понуда 

понуђача „RIBBON-CMS“ d.o.o и понуда понуђача „Delfi commerce“ d.o.o, неисправне 

 

Разлози за одбијање понуде понуђача „RIBBON-CMS“ d.o.o, 11070 Нови Београд 

Бул.Зорана Ђинђића 100 су: 

1) Понуђач је доставио само 4 Декларације произвођача за тонере из Спецификације 

(R6471; R6470; R7553, R5942), a није доставио уз понуду 54 Декларацијe произвођача 

тонера за тонере по Спецификацији из Понуде, што је био услов на страни 9. конкурсне 

документације;  

2) Понуђач није попунио Образац 8а – Образац структуре цене за све ставке из 

Спецификације, већ само за 9 ставки, а Спецификацијом је обухваћено 54;  

Из наведеног следи да је понуда неисправна; 

 

Разлози за одбијање понуде понуђача „Delfi commerce“ d.o.o, 11070 Нови Београд, 

Јурија Гагарина 122/7 су: 

1) Понуђач није доставио доказе о испуњености услова и понуду у форми која 

онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената, по захтеву Наручиоца на 

страни 11. конкурсне документације у делу Паковање, печаћење и означавање понуде; 

2) Понуђач није попунио Образац 8 – Понуда на начин како је дато у упутству конкурсне 

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

(улицу и број), а није уписао место (град);  

3) Понуђач је доставио само 35 Декларација произвођача за тонере из Спецификације, a 

није доставио уз понуду 54 Декларацијe произвођача тонера, за тонере по Спецификацији 

која је саставни део Понуде, што је био услов на страни 9. конкурсне документације;  

4) Понуђач није попунио Образац 8а - Образац структуре цене за све ставке из 

Спецификације, већ је исказао ПДВ за укупну понуђену цену, односно за свако добро 

нису попуњене колоне из Обрасца 8а и то: назив добра, јединична цена добра, зависни 

трошкови,  укупна цена без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупна цена са ПДВ-ом; 

Из наведеног следи да је понуда неисправна; 

 

Датум обуставе поступка:  12.09.2012. године   

 

 


