
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНбр. 2.3.1./2016. 
 
 

Наручилац: Предшколска установа ''Олга Јовичић Рита'' Пожега 

 

Адреса и место: Светосавска број 9 Пожега 

 

Број: 2.3.1 (одлука) 

 

Дана, 27. априла  2016. године  

 
  

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 
и 68/15) одговорно лице наручиоца, доноси: 
 

 
О Д Л У К У 

о додели уговора 
 
 Додељује се уговор о јавној набавци радова за јавну набавку мале вредности – Израда 
ограде око дворишта  објекта ''Бамби''  НАБАВКА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОГРАДЕ –  
ЗАМЕНА ДВОРИШНЕ  ОГРАДЕ У ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА ''БАМБИ''  Светосавска 9 Пожега-ЗА 
НАБАВКУ, ИЗРАДУ, МОНТАЖУ НОВЕ И ДЕМОНТАЖУ СТАРЕ ОГРАДЕ  -2.3.1/16 .Понуђачу Потенс 
перфорација доо Пожега ПИБ 101005565, МБ 07313489, са седиштем у Пожеги, Бакионичка број 14. 
 Укупна вредност уговора износи: 1.001.290,00 динара без урачунатог пореза на додату 
вредност, односно 1.201.548,00 са урачунатим порезом на додату вредност. 
  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Наручилац, Предшколска установа ''Олга Јовичић Рита'' Пожега, је дана 28. 3. 2016. године, 
донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке радова шифра из ОРН. 
45340000 Радови на уградњи ограда 
 Поступак јавне набавке  мале вредности је спроведен сходно чалану 93. (основ из Закона за 
спровођење посттупка мале вредности). 
 Процењена вредност јавне набавке 1.292.000,00 динара (без ПДВ). Средства за ову јавну 
набавку су планирана на економској класификацији 511323 у буџету/финансијском плану наручиоца 
за 2016. годину. 
 До истека рока за подношење понуда дана 21.4.2016. године до 12,00 часова. 
године на адресу наручиоца приспело је 6 понуда (број примљених понуда). 
 Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила 
стручној оцени понуда и сачинила извештај. 
 У извештају о стручној оцени понуда број 11/34 од 27.4.2016. Године, Комисија за јавну 
набавку је констатовала следеће: 

1. Благовремено, тј. до дана21.4.2016. године до 12,00 часова , приспеле су понуде 
следећих понуђача, и то по наведеном редоследу: 



 
ДОСТАВЉЕНЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

ЈН БРОЈ 2.3.1./2016. 
 

Р.Б. ПОНУЂАЧ ЗАВОДНИ БРОЈ И ДАТУМ 
ДОСПЕЋА 

ПАРТИЈА НАЧИН 
ДОСПЕЋА 

1. Потенс Перфорација д.о.о.  
Бкионичка 14 
31210 Пожега 

 
184 од 21. 04. 2016. 

године 
У 9:27 часова 

 
ЈН бр. 2.3.1./2016 

 

 
лично 

2. GRAND GROUP 
Солунска бр. 45 
32300 Горњи Милановац  
Контакт телефон 063-603-445 

 
185  од 21. 04. 2016. 

године 
У 10  часова 

 
Тендерска 

документација 

 
PE 492 647 165 

RS 
POST EXPRESS 

 

3. HOPEX INTERNATIONAL DOO 
Добановачки пут 34 
Земун 
11283 Београд 135 
Контакт:Вера 064-8629201 

 
186  од 21. 04. 2016. 

године 
У 10:10  часова 

 
 

Тендер 

 
PE 514 785 832  

RS 
POST EXPRESS 

 
 

4. 1. МИП ГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ 
ДОО 
31210 Пожега 
Дринске дивизије 11 
Телефон: 031/524-124 
Моб: 060-524-1240 
 
2. ТАЛИС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО 
32300 Горњи Милановац 
/адреса није јасно написана/ 

 
 
 

187 
187/2 од 21. 04. 2016 
године у 11:16 часова 

 
Понуда број 03-038 
од 15. 04. 2016. 
Године израда 
ограде око 
дворишта ''Бамби''  
ЈН 2.3.1.  

 

 
 
 

лично 

5. ТЕХНОМАГ ПРОИНГ доо 
36000 Краљево 
Београдска 64 
Контакт: Љубинко Перишић  
Тел: 036-531-46-33 
Tehnomag.proing@gmai.com 

 
188 од  21. 04. 2016. год. 

У 11:46 часова 

Понуда за ЈН –
Израда ограде око 
дворишта објекта 

''Бамби'' ЈН бр. 
2.3.1./2016 

 
 

лично 

6. ГМЛ ИНЖЕЊЕРИНГ  
Косовска 81 
34000 Крагујевац 

189 од  21. 04. 2016. год. 
У 11:55часова 

Понуда ЈН мале 
вредности-израда 

ограде око 
дворишта ''Бамби'' 

ЈНМВ 2.3.1 

 
Лично  

 
 

 
 



 
2. Неблаговремене понуде: НЕМА 
3. Комисија констатује да су понуђачи поднели понуду са следећим ценама, евентуалним 

попустима и осталим елементима: 
Редни 

број 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив и основни 

подаци о понуђачу 
Понуђена цена : 

1. 184 Потенс 

Перфорација 

Пожега 

 

1 001 290,00 

2. 185 Гранд Груп  

Г Милановац 

 

1 237 000,00 

3. 186 Хопекс 

Интернационал 

Земун 

 

1 035 992,16 

4 187 Мип градња инж. 

Пожега 

 

1 569 754,00 

5 188 Техномаг проинг 

Краљево 

 

1 052 000,00 

6 189 ГМЛ Инжињеринг 

Крагујевац 

 

1 687 910,00 

 
 

4. Сви понуђачи су доставили све обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у 
поступку. 

 
Понуђач, Драгољуб Ристић представник ''ТЕХНОМАГ'' доо Краљево изнео је примедбе на 
понуде понуђача у следећем: 
 
 ''Потенс перфорације'' доо Пожега: 

1. Понуда неправилно попуњена, рок и начин плаћања није тачно дефинисан како је 
наручиоц тражио, од додатних услова нема лиценцу одговорног извиђача радова, 
потврду о важности лиценце и М-образац и доказ о обавезним условима. 

2. За ''ХОПЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ'' доо Земун примедба Драгољуба Ристића представника 
''ТЕХНОМАГ'' доо Краљево, 
Образац број 2-образац структуре цене није попуњен, ни потписан, ни оверен као што је 
наручилац тражио. 
Модел уговора није на свакој страни потписан и печатиран. 



 
5. Након прегледа  достављених образаца , доказа о испуњености услова за учешће у поступку 

и осталих делова понуде, нису уочени недостаци, па се примедбе понуђача Драгољуба 
Ристића, представника одбијају као неосноване у целости и то из следећих разлога: 
3. 1.Понуђач, ''Потенс перфорација'' доо Пожега, је испуњеност обавезних услова за 

учешће у поступку предметне јавне набавке и додатних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке доказао достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. конкурсне 
документације), којом под пуним материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 
75.ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном  документацијом, па је наведени 
начин понуђач доказао испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку 
предметне набавке-дакле  и додатног  услова- да поседује лиценцу одговорног извиђача 
радова,све  на начин предвиђен конкурсном документацијом и Законом.Осим 
наведеног''Потенс перфорација'' доо Пожега,је  регистрован у Регистру понуђача 

који води Агенција за привредне регистре и о томе је уз понуду навео податаk,и 
није у обавези   да   доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 
1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН, али је и на наведени начин доказао 
испуњеност обавезних услова за учеше у поступку предметне јавне набавке. 

2.Понуђач, ''Потенс перфорација'' доо Пожега је унео податак о року плаћања 8 до 45 дана од 
дана примопредаје радова, што је исправно и одговара у потпуности року који је наручилац 
одредио у конкурсној документацији и Закону. 

 Из наведених разлога комисија је донела оцену да је понуда ''Потенс перфорација'' 
доо Пожега прихватљива, на основу члана 3. став 1. тачка 33) Закона према коме је 
прихватљива понуда она која је: 
- Благовремена у смислу члана 3. став 1. тачка 31) Закона, 
- Не садржи битне недостатке понуде у смислу члана 106. Закона, 
- Одговарајућа у смислу члана 3.став1.тачака32) Закона, 
- Не ограничава и не условљава права наручиоца или обавезе понуђача и 
- Не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 
 
Сви услови су кумулативни испуњени  код понуде овог понуђача -''Потенс перфорација'' доо 

Пожега  односно понуда испуњава све захтеве  да би се сматрала прихватљивом, што је основна 
предпоставка која мора бити испуњена да би се понуда даље разматрала и ушла у конкуренцију за 
доделу уговора рангирањем применом критеријума за доделу уговора одређеног у позиву за 
подношење понуде у конкурсној документацији. 

Из тих разлога примедба Понуђача, Драгољуб Ристић представник ''ТЕХНОМАГ ПРОИНГ'' 
доо Краљево је неоснована у целости. 
 За понуђача ХОПЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ'' доо Земун утврђено је у складу са чл.12. ст.2. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова, да је сачињен образац структуре цене, утолико што су 
основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде, па из наведених разлога неоснован је 
приговор понуђача Драгољуба Ристића, представника ''ТЕХНОМАГ ПРОИНГ''.Модел уговора у понуди 

овог понуђача је потписан и оверен на начин предвиђен Законом и конкурсном документацијом. 
 па из наведених разлога неоснован  приговор Понуђача Драгољуб Ристић представник 

''ТЕХНОМАГ ПРОИНГ''. 
 

 



6. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:  
Понуде понуђача и то:                                               понуђена цена: 

187 Мип градња инж. 

Пожега 

 

1 569 754,00 

189 ГМЛ Инжињеринг 

Крагујевац 

 

1 687 910,00 

Одбијају се као неприхватљиве јер прелазе процењену вредност набавке, сходно члану 107.став.1. 
Закона.односно  јер    садрже битан недостатак понуде. 
 

7. Образложење за понуду која је одбијена због неуобичајено ниске цене, нечин утврђивања 
цене: НЕМА 
 

8. Критеријум за доделу уговора:најнижа понуђена цена. 
. 

9. Ранг листа понуђача према критеријуму: 
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена. 
1. Ранг листа понуђача према наведеном критеријуму: 

 
Редни 

број 
Назив понуђача 

Понуђена цена без 

ПДВ/а 

1. Потенс Перфорација Пожега 1 001 290,00 

2. Хопекс Интернационал Земун 1 035 992,16 

3. Техномаг проинг  Краљево 1 052 000,00 

4. Гранд груп Г.Милановац  1.237.000,00 

 
10. На основу свега изнетог, Комисија за јавну набавку предложила је одговорном лицу 

наручиоца да уговор додели понуђачу: ''Потенс перфорације'' доо Пожега,са подацима као у 
изреци ове одлуке. 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу 
законског овлашћења донело одлуку о додели уговора. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети 
захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. 
 
 
         ОДГОВОРНО ЛИЦЕ, 
            _____________________________ 
         Снежана Младеновић 


