
На основу члана 55., 57. и 109. Закона о јавним набавкама (''Сл.Гласник РС'' 124/2012) 

 

Република Србија 

Град Београд 

Градска управа града Београда 

Секретаријат саобраћај 

Дирекција за путеве 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Назив наручиоца: Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат саобраћај – 

Дирекција за путеве 

 

Адреса наручиоца: Улица 27. марта 43-45, Београд 

 

Интернет страница наручиоца: www.bgsaobracaj.rs и www.beograd.rs 

 

Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе 

 

Опис предмета набавке:  

Предмет јавне набавке је услуга – Одржавањa лифта за бициклисте уз Бранков мост у 

Београду (редовно сервисирање, обезбеђење неопходних пратилаца за свакодневни рад лифта, 

чување лифта и ванредне неопходне поправке), за период од две (2) године 

Предметна услуга обухвата: 

-  редовно одржавање и сервисирање лифта за бициклисте уз Бранков мост у Београду, 

обезбеђење неопходних пратилаца за свакодневни рад лифта, чување лифта и све ванредне 

неопходне поправке по налогу наручиоца. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 50750000 - услуге одржавања лифтова 

 

Процењена вредност јавне набавке: 8.000.000,00 динара без ПДВ-а.  

 

Број примљених понуда: 1 

 

Подаци о понуђачима: Предузеће за лифтове ''Лифтмонт'' д.о.о. Београд, Умка,  Милије 

Станојловића 83А , матични број 06003656, ПИБ 101833842 

 

Разлог за обуставу поступка: Понућач  Предузеће за лифтове ''Лифтмонт'' д.о.о. Београд, Умка,  

Милије Станојловића 83А је доставио  понуду број 034/14-10 од 03.10.2014 године, у којој је, 

понудио укупну цену од 8.274.438,00 динара без обрачунатог ПДВ односно 9.929.325,60 динара са 

обрачинатим ПДВ, која прелази износ процењене вредности јавне набавке.  

 

Када ће поступак бити поново спроведен: Наручилац ће покренути  преговарачки 

поступак са објављивањем јавног позива, који се покреће након спроведеног отвореног 

поступка, који је окончан доношењем Одлуке о обустави поступка јавне набавке број IV-07-

404-9-17/14 од 21.11.2014. године, из разлога што Наручилац није прибавио ни једну 

прихватљиву понуду. Обзиром да Наручилац у преговарачки поступак позива само и све 

понуђаче који су учествовали у отвореном поступку да допуне своје понуде тако да их учине 

прихватљивим, није дужан да објави јавни позив за подношење понуда 

http://www.bgsaobracaj.rs/
http://www.beograd.rs/

