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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/12, 14/2015. и 68/2015), и Извештаја 

комисије о стручној оцени понуда бр.501 од 2.9. 2015. године, доноси се 

 

 

О Д Л У К А 

о додели уговора   

 

У јавној набавци мале вредности, текуће поправке и одржавање – радови: Реконструкција библиотеке, медијатеке 

и рачунарског центра, ЈНМВ 01Р/2015, бира се као најповољнија понуда понуђача GLOBEX ДОО Мајур, Табановачка 

8, чија је понуда 59/15 од 29.08.2015., заведена код Наручиоца под бројем 488 од 31.08. 2015.године, са којим ће 

се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити уговор о јавној набавци предметних радова. 

 

Образложење 

 

На основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности, број 464 од 18.08.2015.године спроведен је поступак 

доделе уговора о јавној набавци радова у поступку јавне набавке мале вредности, на основу члана 31,ст.1,т.8 

Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/12, 14/2015. и 68/2015).  

 

А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  

1. Назив наручиоца: Висока школа струковних студија за васпитаче  

2. Адреса наручиоца: место: Шабац,  ул. Добропољска бр.5. 

3. Редни број јавне набавке 1.3.3., интерни број поступка 1. 

4. Предмет  набавке: текуће поправке и одржавање-радови – Реконструкција, библиотеке, медијатеке и 

рачунарског центра, број  јавне набавке је ЈНМВ 01Р/2015. 

Ознака предмета из општег речника набавке: 455314000-1 постављање електротехничких инсталација, 

45311000-9 постављање кабловске инфраструктуре, 45421146-9 уградња спуштеног плафона, 454321100-8 

радови на постављању подова и подних облога, 45454000-4 радови на реконструкцији. 

5. Поступак - Јавна набавка мале вредности. 

6. Укупна процењена вредност ЈНМВ износи: 1.978.804,00 динара без ПДВ-а. 

7. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 

8. Средства за реализацију ЈН у укупном износу од 2.374,565,00 динара са ПДВ, су обезбеђена у 

Финансијском плану за 2015. годину на позицији 4251.  

 

Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 

1. Позив за достављање понуда: 

У складу са чл. 39. и чланом 60, став 1, тачка 2 Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у поступку 

јавне набавке мале вредности број ЈМНВ 01Р/2015.  је дана 22. 8. 2015. године објављен на Порталу јавних 

набавки, и Интернет адреси наручиоца vivasabac.edu.rs. 

Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда закључно са 31. 8. 2015.године, до 11 часова. 

 

2. Приспеле понуде понуђача: 

На адресу  наручиоца у наведеном року приспеле су понуде следећих понуђача и то: 

 

Ред. 

бр. 

Бр. под 

којим је 

понуда 

заведена 

код наруч. 

Назив или шифра понуђача 
Датум 

пријема понуде 

Час 

пријема 

понуде 

1 485 NIKA CONSTRUCTION DOO, Београд-Стари град, 

Мајке Јевросиме 51 

31.08.2015. 9
30 

2 486 МIDEAL DOO Лозница, Кнеза Милоша 10 31.08.2015. 10
30 

3 487 ГД ЛУНА СТАН ДОО, Шабац, Карађорђева 16 31.08.2015. 10
45 

4 488 GLOBEX ДОО Мајур, Табановачка 8 31.08. 2015. 10
45 

5 489 TRIOLUX ДОО, Шабац, Браће Недић 1 31.08. 2015. 10
59 
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Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда т.ј. дана 31.8.2015. године са 

почетком у 11,30 часова, а окончан је истог дана у 11,50 часова.  

 

3. Преглед и оцена понуда: 

После отварања понуда Комисија је дана 1.9.2015. године, извршила детаљан преглед  понуда и утврдила следеће: 

1) Понуђач TRIOLUX ДОО, Шабац, Браће Недић 1, у својој понуди број 241/15, од 28.08.2015. године направио је 

рачунске грешке у укупном збиру понуде које се састоје у следећем:   

• Укупна цена У РСД БЕЗ ПДВ (1-8) износи 1.749.757,80 динара уместо 1.101.717,80 динара. 

• Укупна цена без ПДВ износи 1.749.757,80 динара уместо 1.101.717,80 динара.                 

• Укупна цена са ПДВ-ом износи 2.099.709,36 динара уместо 1.322.061,31 динар. 

 

Комисија је од наведеног понуђача дана 1.9.2015. године тражила да да сагласност на исправку уочених грешака. 

Понуђач се дана 2.9.2015. године сагласио са исправком понуде. 

3.а. Неисправних понуда није било. 

3б. Неприхватљиве понуде: 

Наручилац је одбио понуду понуђача МIDEAL DOO Лозница, Кнеза Милоша 10 са понуђеном ценом без ПДВ у 

износу од 2.330.661,00 динара јер прелази износ процењене вредности јавне набавке 1.978.804,00 динара без 

ПДВ-а. 

 

3в.Исправне и прихватљиве понуде су: 

 

1. Назив или шифра понуђача: NIKA CONSTRUCTION DOO, Београд-Стари град, 

Мајке Јевросиме 51 

Број под којим је понуда заведена код понуђача: 180/15, 28.08.2015. 

Понуђена цена без ПДВ-а: 1690178,30 дин. 

Понуђена цена са ПДВ-ом: 2028213,90 дин. 

Други подаци из понуде: Аванс 608464,17 дин. 

2. Назив или шифра понуђача: ГД ЛУНА СТАН ДОО, Шабац, Карађорђева 16 

Број под којим је понуда заведена: 02-89, 31.08.2015. 

Понуђена цена без ПДВ-а: 1720915,40 дин. 

Понуђена цена са ПДВ-ом: 2065098,65 дин. 

Други подаци из понуде: Аванс 619529,54 дин. 

3. Назив или шифра понуђача: GLOBEX ДОО Мајур, Табановачка 8 

Број под којим је понуда заведена код понуђача: 59/15, 29.08.2015. 

Понуђена цена без ПДВ-а: 1543245,38 дин. 

Понуђена цена са ПДВ-ом: 1851894,46 дин 

Други подаци из понуде: Аванс 555568,34 дин. 

4. Назив или шифра понуђача: TRIOLUX ДОО, Шабац, браће Недић 1 

Број под којим је понуда заведена код понуђача: 241/15, 28.08.2015. 

Понуђена цена без ПДВ-а: 1.749.757,80 дин. 

Понуђена цена са ПДВ-ом: 2.099.709,36 дин. 

Други подаци из понуде: Аванс 396618,41 дин. 
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4. Рангирање исправних и прихватљивих понуда: 

На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума најниже понуђене цене, извршено је 

рангирање одговарајућих и прихватљивих понуда:  

 

 

5.Предлог комисије за јавну набавку: 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ''Сл.гласник РС'' бр.124/12, 14/2015. и 68/2015), а у складу са 

стручном оценом понуда и рангирањем понуда по критеријуму најниже понуђене цене, Комисија за јавну набавку 

је предложила наручиоцу да доносе одлуку о додели уговора и закључењу уговора о јавној набавци радова – 

Реконструкција библиотеке, медијатеке и рачунарског центра, ЈНМВ 01Р/2015,  са понуђачем GLOBEX ДОО Мајур, 

Табановачка 8, чија је понуда 59/15, 29.08.2015., заведена код Наручиоца под бројем 488 од 31.08.2015. године 

оцењена као исправна, прихватљива и наjповољнија у поступку јавне набавке мале вредности. 

 

На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву. 

 

ПОУКА: Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија истовремено доставља Републичкој комисији за 

заштиту права у року од пет дана од дана објављивања одлуке на порталу Управе за јавне набавке.  

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-742221843-

57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: републичка административна такса, јавна набавка 

мале вредности ЈНМВ 01Р/2015 - наручилац Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу, прималац 

уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 60.000,00 динара, и достави потврду привредног субјекта 

(банке или поште) да је извршена уплата прописане таксе коначно реализована. 

Доказ мора садржати јасан печат банке (поште) и потпис овлашћеног лица са видљивим датумом реализације 

уплате и јасно назначен број јавне набавке (ЈНМВ 01Р/2015) за коју се предметни захтев подноси. 

 

 

У Шапцу, 

Дана: 3.9.2015. 

Број: 504 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

Бр. 
Понуђач Број понуде 

Понуђена цена  

без ПДВ-а у дин. 

Понуђена цена  

са ПДВ-ом у дин. 

1. 
GLOBEX ДОО Мајур, 

Табановачка 8 

488 1.543.245,38 дин. 1.851.894,46 дин. 

2. 

NIKA CONSTRUCTION DOO, 

Београд-Стари град, Мајке 

Јевросиме 51 

485 1.690.178,30 дин. 2.028.213,90 дин. 

3. 
ГД ЛУНА СТАН ДОО, Шабац, 

Карађорђева 16 

487 1.720.915,40 дин. 2.065.098,65 дин. 

4. 
TRIOLUX ДОО, Шабац, браће 

Недић 1 

489 1.749.757,80 дин 2.099.709,36 дин. 


