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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 број 610 од 9. 8. 2018. године, доноси се 

 
 

О Д Л У К А 
о додели уговора   

 
У јавној набавци мале вредности, набавка фасадерских радова- израда демит фасаде (прва фаза) ЈНМВ 
01Р/2018, додељује се уговор понуђачу Изградња електричних и комуникационих водова ШИПУРСКЕ 
ЛИВАДЕ, Шабац, Косте Абрашевића бб, матични број 50250474, ПИБ 100126025, лице овлашћено за 
потписивање уговора Десанка Савић, чија је понуда број 85/2018 од 2.8.2018., заведена код Наручиоца 
под бројем 590 од 3.8.2018.године, оцењена као благовремена, одговарајућа, прихватљива и 
најповољнија у поступку јавне набавке мале вредности и који је понудио цену без ПДВ у износу од 
2.194.125,50 динара. 

 
Образложење 

Наручилац је дана 28.6.2018. године донео одлуку број 511/1 о покретању јавне набавке мале вредности 
фасадерских радова- израда демит фасаде (прва фаза), редни број јавне набавке 01Р/2018. 

За наведену јавну набавку Наручилац је дана 18. јула 2018. године објавио  позив за подношење понуда 
и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

Наручилац је на порталу јавних набавки и интернет страници 21. јула 2018. године објавио измене и 
допуне конкурсне документације као и обавештење о продужењу рока за подношења понуда. 

Након спроведеног отварања приспелих понуда, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај о истој. 

У извештају о стручној оцени понуда број 610 од 9. 8. 2018. године Комисија за јавну набавку је 
констатовала следеће:  
 
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 ЈНМВ  01 Р/2018, интерни број 1.1.  
4. Предмет набавке: радови – Инвестиционо одржавање-израда демит фасаде-прва фаза.  
5. Ознака предмета из општег речника набавке: фасадни радови 45443000. 
6. Укупна процењена вредност ЈНМВ износи: 2.574.960 динара без ПДВ-а. 
7. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
8. Средства за реализацију ЈНМВ у укупном износу од 3.089.953 динара са ПДВ, су обезбеђена у 

Финансијском плану за 2018. годину на позицији 511323.  
 
Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 

 
1.Рок за достављање понуда 
У складу са чланом 39. и чланом 60, став 1, тачка 2 Закона о јавним набавкама и конкурсном 
документацијом јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 01Р/2018. утврђени рок за достављање понуда 
био је 3.08. 2018. године, до 12 часова. 
 
2.Приспеле понуде понуђача: 
До истека рока за подношење понуда 3. август 2018. године, на адресу Наручиоца приспеле су четири 
понуде: 
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Ред. 
бр. 

Бр. под 
којим је 
понуда 
заведена 
код наруч. 

Назив или шифра понуђача Датум 
пријема понуде 

Час 
пријема 
понуде 

1 584 БГ АРХ ДОО, Беогард, Станоја Главаша 6 30.07.2018. 9 

2 588 ДОМИЛ -ТИМ ДОО,Шабац, Теодора Божина 
бб 

3.8.2018. 10 

3 590 Изградња електричних и комуникационих 
водова ШИПУРСКЕ ЛИВАДЕ, Шабац, Косте 
Абрашевића бб 

3.8.2018.  11,45 

4 591 Мирјана Теодоровић ПР Радња за бојење и 
застакљивање и остале завршне радове у 
грађевинарству ТЕОДЕКОР Шабац, 
Бранимира Ћосића 2/10 

3.8.2018. 11,55 

 
Неблаговремених понуда није било. 
 
Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда т.ј. дана 3.08.2018. 
године са почетком у 12,30 часова, а окончан је истог дана у 12,50 часова.  
 
3.Преглед понуда: 
Комисија за јавну набавку извршила је рачунску проверу износа садржаних у понудама.  
 
Комисија је у понуди понуђача БГ АРХ ДОО, Београд, Станоја Главаша 6 уочила грешке и то:  

 укупно понуђена цена УКУПНО БЕЗ ПДВ након исправке рачунске грешке износи 2.159.416,00 
динара уместо 2.169,416,00 динара;  

 укупно ПДВ након исправке износи 431.883,20 динара уместо 2.169.416,00 динара; 
 укупна цена са ПДВ-ом након исправке износи 2.591.299,20 динара уместо 433.883,20 динара. 

Наведени понуђач је у складу са чланом 93, став 4 Закона о јавним набавкама  дао сагласност на 
исправку рачунске грешке. 
 
4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена  
 
Комисија je оценила да су неприхватљиве понуде следећих понуђача: 

1) БГ АРХ ДОО, Београд, Станоја Главаша 6 
Број под којим је 
понуда заведена 

Подносилац понуде  Вредност понуде без ПДВ 

584 од 30.7.2018. 
године. 

БГ АРХ ДОО, Београд, Станоја Главаша 6 2.159.416,00 динара 
(извршена исправка рачунске 
грешке уз сагласност понуђача) 
 

Разлози за одбијање понуде 
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Понуда не садржи измењни образац понуде у складу са измењеном конкурсном документацијом: 
измењеним предмером радова и измењеном - Врстом и описом радова на позицији редног броја 
1.1. понуде дате  у обрасцу понуде број 6.4. 

Наручилац је на порталу Управе за јавне набавке 21.7.2018. године објавио измењену конкурсну 
документацију која је садржала измењену врсту и опис радова на позицији редног броја 1.1 у тачки  
2.5 Предмер радова где је прецизирана наведена позиција у погледу карактеристика стиропора 
(стиропора д=10 цм, 17 грама). У складу са тако измењеним Предмером радова измењен је 
образац понуде број 6.4 где је такође измењена позиција редног број 1.1. тако што је и у обрасцу 
понуде прецизирана врста и опис радова у погледу карактеристика стиропора (стиропора д=10 цм, 
17 грама),који се уграђује. 

Понуђач своју понуду није засновао на измењеној конкурсној документацији па на основу те 
чињенице а у складу са чланом 106 тачка 5 Закона о јавним набавкама није могуће утврдити њену 
стварну садржину и  није је могуће упоредити са другим понудама. 

 
 
 
2) Мирјана Теодоровић ПР Радња за бојење и застакљивање и остале завршне радове у грађевинарству 
ТЕОДЕКОР Шабац, Бранимира Ћосића 2/10 
 
Број под којим је 
понуда заведена 

Подносилац понуде  Вредност понуде без ПДВ 

591 од 3.8.2018. Мирјана Теодоровић ПР Радња за бојење 
и застакљивање и остале завршне радове у 
грађевинарству ТЕОДЕКОР Шабац, 
Бранимира Ћосића 2/10 

2.762.339,50 динара 

Разлози за одбијање понуде 

Понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити њену стварну садржину јер је понуђач 
прецртавао и поново уписивао укупне вредности понуде без ПДВ и са ПДВ а да то није оверио 
потписом и печатом а и тако понуђена цена од 2.762.339,50 динара без ПДВ прелази износ 
процењене вредности јавне набавке. У складу са чланом 106 тачка 5 Закона о јавним набавкама 
понуда понуђача садржи недостатке због којих није могуће утврдити њену стварну садржину и  
није могуће упоредити је са другим понудама.  
 
 
 
5. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена  
 
6. Рангирање прихватљивих понуда: 
На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума најниже понуђене цене, 
извршено је рангирање одговарајућих и прихватљивих понуда:  
 

Ред. 
бр. Понуђач 

Број понуде 
заведене код 
наручиоца 

Понуђена цена  
без ПДВ-а у дин. 
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1. 
Изградња електричних и комуникационих 
водова ШИПУРСКЕ ЛИВАДЕ, Шабац, Косте 
Абрашевића бб 

590 од 3.8.2018. 2.194.125,50 динара   

2. ДОМИЛ -ТИМ ДОО,Шабац, Теодора Божина 
бб 

588 од 3.8.2018. 2.223.029,60 динара 

 
 
7. Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор 
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 предложила је директору Школе доношење одлуке о додели уговора и 
закључење уговора о јавној набавци фасадерских радова - израда демит фасаде (прва фаза), ЈНМВ 
01Р/2018, са понуђачем Изградња електричних и комуникационих водова ШИПУРСКЕ ЛИВАДЕ, Шабац, 
Косте Абрашевића бб, чија је понуда број 85/2018 од 2.8.2018., заведена код Наручиоца под бројем 590 
од 3.08.2018. године са понуђеном ценом од 2.194.125,50 динара без ПДВ-а оцењена као благовремена, 
одговарајућа, прихватљива и наjповољнија у поступку јавне набавке мале вредности. 
 
Директор Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу је прихватио предлог Комисије за јавну 
набавку, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели уговора понуђачу Изградња 
електричних и комуникационих водова ШИПУРСКЕ ЛИВАДЕ, Шабац, Косте Абрашевића бб.  
 
На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву. 

ПОУКА: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од пет дана 
од дана објављивања одлуке на порталу Управе за јавне набавке а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 
У Шапцу, 

Дана: 10.8.2018. 
Број: 611              

                                          
 
 
                                                   

                                                    
              
            
                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                         
 
Достављено: 

 Комисији 
 Општој архиви 
 Архиви јавне набавке 

 
 
 
 
 


