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Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 
На основу члана 109.став 4 и Прилога 3К Закона о  јавним набавкама ( „Службени гласник 

РС“ бр. 124/12) Наручилац објаввљује: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

за јавну набавку отворени поступак -добра – Куповина технолошке опреме за потребе 

опремања објеката Предшколске установе „11.април“ Нови Београд, обликовану у две 

партије, редни број ЈН 13 – 109 – 00 –Партија 1 – Куповина опреме за кухиње и ситног 

инвентара 

 

1.Назив, адреса наручиоца и интернет страница наручиоца: 

 

  -Предшколска установа «11.април», Народних хероја 12а,Нови Београд 

  -www.11april-nbgd.edu.rs  

 

2.Врста наручиоца: Буџетска установа 

 

3.Опис предмета,назив и ознака из општег речника набавке: 

 

Куповина технолошке опреме за потребе опремања објеката Предшколске установе 

„11.април“ Нови Београд, обликовану у две партије, редни број ЈН 13 – 109 – 00 –Партија 1 

– Куповина опреме за кухиње и ситног инвентара 

39200000 - Производи за унутрашње опремање 

Кухињска опрема, предмети за домаћинство и потрепштине за угоститељство – 39220000,  

 

4.Процењена вредност јавне набавке: 

 Партије 1 – Куповина опреме за кухињу и ситног инвентара 
 * процењена вредност без ПДВ-а: 9.600.000,00 динара  

  * процењена вредност јавне набавке са ПДВ-ом: 11.520.000,00 динара 

 

5.Број примљених понуда и податке о понуђачима: 

   -У року за подношење понуда поднето је 6 понуда. 

 

   -Понуде су доставили следећи понуђачи: 

   

FRIGO ŽIKA –SOKO D.O.O. Ruma, ул. Краљевачка бр. бб, Рума 
WINTERHALTER GASTRONOM YU D.O.O. Зрењанински пут 84 Ц,Београд 

FIMAS D.O.O. Beograd, ул. Браће Крсмановића бб Београд  

FRIGORHERM D.O.O. Beograd, ул. Кнеза Мутимира бр.4 Београд 

OMNI PROMET D.O.O. Beograd, Гаврила Принципа 75, Београд  
ŽAK D.O.O. Beograd, ул. Чарли Чаплина бр. 39 Београд 
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6. Разлог за обуставу поступка: 

Комисија за јавну набавку је на основу извршеног прегледа и стручне оцене поднетих 

понуда утврдила да су поднете понуде свих понуђача неприхватљиве, што значи да у 

отвореном поступку јавне набавке наручилац није прикупио ниједну прихватљиву понуду 

тако да се нису стекли законски услови за доделу уговора.  

 

7. Када ће поступак поново бити спроведен: 

   -Позив за подношење понуда ће бити објављен на Порталу Управе за јавне набавке и 

интернет страници наручиоца у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења. 

   

                                                                                    

                                                                                   Председник комисије за јавну набавку 

                                                                                          Влајко Томашевић,дипл.правник 


