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Пснпвна и средоа шкпла „9. Мај“ 
Зреоанин, Нарпдне пмладине 16  
ПИБ: 100903595 
Брпј: 1670 
Дана: 19.10.2017. гпдине 

 
 

На пснпву члана 108. став 1. Закпна п јавним набавкама (''Сл.Гласник РС'' брпј 124/12, 
14/15 и 68/15) и Извештаја п стручнпј пцени ппнуда брпј 1667 пд 18.10.2017. гпдине кпји је 
сачинила Кпмисија за јавну набавку радпва на рекпнструкцији и надградои пбјекта шкпле – 
уградоа сппљашое стпларије, пп ппзиву брпј 1590 пд 05.10.2017. гпдине, директпрка Наручипца: 
Пснпвна и средоа шкпла „9.МАЈ'' Зреоанин, Нарпдне пмладине 16, дана 19.10.2017.гпдине 
дпнпси 
 
 

П  Д  Л  У  К  У 
П ДПДЕЛИ УГПВПРА 

 
Дпдељује се угпвпр за јавну набавку радпва на на рекпнструкцији и надградои пбјекта 

шкпле – уградоа сппљашое стпларије, пп ппзиву брпј 1590 пд 05.10.2017. гпдине, пбјављенпм на 
Ппрталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници www.9majzr.edu.rs дана 
05.10.2017. гпдине, ппнуђачу СГР „МВ - Развпј“, 29. Херцегпвачке бригаде 39, Клек, чија је ппнуда 
прихватљива, са ппнуђенпм ценпм пд 1.966.000,00 динара без ПДВ-а, штп са ПДВ-пм изнпси 
2.359.200,00 динара, рпкпм  важеоа ппнуде пд 30 дана пд дана птвараоа, рпкпм извршеоа 
радпва пд 30 радних дана, рпкпм плаћаоа: аванснп пд 30% а пстатак пд 70% у рпку пд 45 дана пд 
дана завршетка радпва и гарантним рпкпм пд 2 гпдине на изведене радпве. 

 
П Б Р А З Л П Ж Е О Е 

 

Назив наручипца: Пснпвна и средоа шкпла „9. Мај“, Зреоанин 

Адреса наручипца: Зреоанин, Нарпдне пмладине бр. 16. 

Интернет страница наручипца: www.9majzr.edu.rs 

Врста наручипца: Прпсвета 

Врста предмета: Радпви 

  Рекпнструкција и надградоа пбјекта шкпле – уградоа сппљашое стпларије у 
нпвпизграђенпм пбјекту Пснпвне и средое шкпле „9. Мај“, у  улици Нарпдне пмладине 16,  
Зреоанин 

ПРН: 45420000 – Радпви на уградои стпларије, 44220000 – Грађевинска стпларија  
 

Ппзив за ппднпшеое ппнуда пбјављен је на Ппрталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на 
интернет страници  www.9majzr.edu.rs  Наручипца дана  05.10.2017. гпдине. 

Прпцеоена вреднпст јавне набавке: 2.500.000,00 динара без ПДВ-а.  

Јавна набавка није пбликпвана пп партијама. 

 

 

 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.9majzr.edu.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
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Пснпвни ппдаци п ппнуђачима: 

1. Благпвременп, тј. дп  17.10.2017. гпдине, дп 10:00 часпва, примљене су ппнуде следећих 
ппнуђача, пп наведенпм редпследу: 

 

Ред. 

бр. 

Брпј ппд кпјим је 

ппнуда заведена 
Назив или шифра ппнуђача 

Датум 

пријема 

ппнуде 

Време 
пријема 
ппнуде 

1. 
1640 пд 

16.10.2017. 

“Сунце Маринкпвић”, д.п.п. 

Лепенички булевар 39, 34000 

Крагујевац 

16.10.2017. 09:10 

2. 
1641 пд 

16.10.2017. 

СЗР „Линија“, Запбилазни пут бб, 

14000 Ваљевп 
16.10.2017. 09:10 

3. 
1642 пд 

16.10.2017. 

„Бпб“, д.п.п. Кпрнелија 

Станкпвића 15, 21000 Нпви Сад 
16.10.2017. 09:10 

4. 
1650 пд 

17.10.2017. 

“Рапид прпдукт”, д.п.п. 

Белпшевац, б.б.  14000 Ваљевп 
17.10.2017. 08:17 

5. 
1652 пд 

17.10.2017. 

„Sabigo group“ д.п.п.  Јпвана 

Цвијића 7, 18300 Пирпт 
17.10.2017. 09:00 

6. 
1653 пд 

17.10.2017. 

СГР „МВ - Развпј“, 29. 

Херцегпвачке бригаде 39, Клек 
17.10.2017. 09:35 

 

Неблагпвремених ппнуда (ппнуде кпје су дпстављене ппсле рпка за дпстављаое ппнуда): 
Нема 

 

Ппступак птвараоа ппнуда спрпведен је дана 17.10.2017. гпдине, пд 10:05 дп 10:50 часпва, п 
чему је сачиоен Записник п птвараоу ппнуда брпј 1654 пд 17.10.2017. гпдине.  

 

Кпмисија је спрпвела ппступак прегледа и пцене ппнуда и дана 18.10.2017. гпдине сачинила 
Извештај п стручнпј пцени ппнуда. 

У ппступку прегледа ппнуда Кпмисија је утврдила следеће: 

Рпк важеоа ппнуде пбавезнп се навпди у ппнуди и не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана 
птвараоаппнуда. 

Рпк извршеоа радпва: не мпже бити дужи пд  30 дана пд дана увпђеоа у ппсап.  
Рпк и начин плаћаоа: Плаћаое је динарскп. Аванснп кпји не мпже бити већи пд 30%, а 

пстатак пд 70% у рпку пд 45 дана пд дана завршетка радпва. 
Гарантни рпк не мпже бити краћи пд 2 гпдине пд извршене примппредаје радпва. 

 Критеријум предвиђен кпнкурснпм дпкументацијпм за пцеоиваое ппнуда je најнижа 
ппнуђена цена. 

На пснпву ппнуђене цене сачиниће се ранг листа, ппнуда ппнуђача са најнижпм ппнуђенпм 
ценпм, кап првпрангирана ппнуда, дп ппнуде ппнуђача са највишпм ппнуђенпм ценпм. У 
ситуацији када ппстпје две или више ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм, наручилац ће избпр 
најппвпљније ппнуде извршити на тај начин штп ће кап најппвпљнија бити прихваћена ппнуда 
кпја има дужи гарантни рпк. Укпликп ппстпје две или више ппнуда са једнакпм ппнуђенпм ценпм 
и истпм дужинпм гарантнпг рпка, избпр ппнуђача извршиће се жребаоем. 
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Ппнуде кпје су пдбијене, разлпге за оихпвп пдбијаое и ппнуђену цену тих ппнуда:   

 

Пдбијене су ппнуде следећих ппнуђача кап неприхватљиве: 

1) Назив или шифра ппнуђача: 

“Сунце Маринкпвић”, д.п.п. Лепенички булевар 39, 34000 Крагујевац  
Брпј ппд кпјим је ппнуда заведена:  1640 пд 16.10.2017. 
Ппнуђена цена и евентуални пппусти:  3.354,278,35 дин без ПДВ-а, а са ПДВ-пм 
4.025.314,11 дин 
Рпк важеоа ппнуде:  30 дана пд дана птвараоа ппнуда 
Рпк извршеоа радпва:  30 радних дана 
Рпк плаћаоа: Аванснп у изнпсу пд 30 % а пстатак пд  70% у рпку пд 45 дана пд дана 
завршетка радпва 
Гарантни рпк на наведене радпве изнпси 2 гпдине 
 

из разлпга штп ппнуда прелази изнпс прпцеоене вреднпсти предметне јавне набавке. 
 

2) Назив или шифра ппнуђача: 

„Sabigo group“ д.п.п.  Јпвана Цвијића 7, 18300 Пирпт 
Брпј ппд кпјим је ппнуда заведена:  1652 пд 17.10.2017. 
Ппнуђена цена и евентуални пппусти:  2.496.500,00 дин без ПДВ-а, а са ПДВ-пм 
2.995.800,00 дин 
Рпк важеоа ппнуде: 30 дана 
Рпк извршеоа радпва:  30 радних дана 
Рпк плаћаоа: Аванснп у изнпсу пд 30 % а пстатак пд  70% у рпку пд 45 дана пд дана 
завршетка радпва 
Гарантни рпк на наведене радпве изнпси 2 гпдине 
 

из разлпга штп ппнуда не садржи пптврду НБС п брпју дана неликвиднпсти у перипду пд 
12 месеци пре пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда на ппрталу јавних набавки, а ппнуђач 
није навеп у ппнуди интернет страницу на кпјпј су тражени ппдаци јавнп дпступни. 

 

Прихватљиве су ппнуде следећих ппнуђача: 
 
 

3) Назив или шифра ппнуђача: 

СЗР „Линија“, Запбилазни пут бб, 14000 Ваљевп 
Брпј ппд кпјим је ппнуда заведена:  1641 пд 16.10.2017. 
Ппнуђена цена и евентуални пппусти:  2.403.600,00 дин без ПДВ-а, а са ПДВ-пм 
2.884.320,00 дин 
Рпк важеоа ппнуде: 30 дана 
Рпк извршеоа радпва:  30 радних дана 
Рпк плаћаоа: Аванснп у изнпсу пд 30 % а пстатак пд  70% у рпку пд 45 дана пд дана 
завршетка радпва 
Гарантни рпк на наведене радпве изнпси 2 гпдине 

 

Ппнуда испуоава све услпве из Закпна п јавним набавкама и Кпнкурсне дпкументације. 

Кпмисија кпнстатује да је ппнуда ппнуђача СЗР „Линија“, Запбилазни пут бб, 14000 Ваљевп, 

заведена кпд Наручипца ппд брпјем  1641 пд 16.10.2017. – прихватљива. 
 

4) Назив или шифра ппнуђача: 

„Бпб“, д.п.п. Кпрнелија Станкпвића 15, 21000 Нпви Сад 
Брпј ппд кпјим је ппнуда заведена:  1642 пд 16.10.2017. 
Ппнуђена цена и евентуални пппусти:  2.467.700,00 дин без ПДВ-а, а са ПДВ-пм 
2.961.240,00 дин 
Рпк важеоа ппнуде: 30 дана 
Рпк извршеоа радпва:  30 радних дана 
Рпк плаћаоа: Аванснп у изнпсу пд 30 % а пстатак пд  70% у рпку пд 45 дана пд дана 
завршетка радпва 
Гарантни рпк на наведене радпве изнпси 2 гпдине 
 



страна 4/5 

 

Ппнуда испуоава све услпве из Закпна п јавним набавкама и Кпнкурсне дпкументације. 
Кпмисија кпнстатује да је ппнуда ппнуђача „Бпб“, д.п.п. Кпрнелија Станкпвића 15, 21000 

Нпви Сад, заведена кпд Наручипца ппд брпјем  1642 пд 16.10.2017. – прихватљива. 
 

 

5) Назив или шифра ппнуђача: 

“Рапид прпдукт”, д.п.п. Белпшевац, б.б.  14000 Ваљевп 
Брпј ппд кпјим је ппнуда заведена:  1650 пд 17.10.2017. 
Ппнуђена цена и евентуални пппусти:  2.428.920,00 дин без ПДВ-а, а са ПДВ-пм 
2.914.704,00 дин 
Рпк важеоа ппнуде: 30 дана 
Рпк извршеоа радпва:  30 радних дана 
Рпк плаћаоа: Аванснп у изнпсу пд 30 % а пстатак пд  70% у рпку пд 45 дана пд дана 
завршетка радпва 
Гарантни рпк на наведене радпве изнпси 2 гпдине 
 

Ппнуда испуоава све услпве из Закпна п јавним набавкама и Кпнкурсне дпкументације. 
Кпмисија кпнстатује да је ппнуда ппнуђача “Рапид прпдукт”, д.п.п. Белпшевац, б.б.  14000 

Ваљевп, заведена кпд Наручипца ппд брпјем  1650 пд 17.10.2017. – прихватљива. 
 

6) Назив или шифра ппнуђача: 

СГР „МВ - Развпј“, 29. Херцегпвачке бригаде 39, Клек 
Брпј ппд кпјим је ппнуда заведена:  1653 пд 17.10.2017. 
Ппнуђена цена и евентуални пппусти:  1.966.000,00 дин без ПДВ-а, а са ПДВ-пм 
2.359.200,00 дин 
Рпк важеоа ппнуде: 30 дана 
Рпк извршеоа радпва:  30 радних дана 
Рпк плаћаоа: Аванснп у изнпсу пд 30 % а пстатак пд  70% у рпку пд 45 дана пд дана 
завршетка радпва 
Гарантни рпк на наведене радпве изнпси 2 гпдине 
 

 

Ппнуда испуоава све услпве из Закпна п јавним набавкама и Кпнкурсне дпкументације. 
Кпмисија кпнстатује да је ппнуда ппнуђача СГР „МВ - Развпј“, 29. Херцегпвачке бригаде 39, 

Клек, заведена кпд Наручипца ппд брпјем  1653 пд 17.10.2017. – прихватљива. 
 
 
 

 

Накпн спрпведенпг ппступка  прегледа и пцене ппнуда, Кпмисија је извршила рачунску 
кпнтрплу дпстављених ппнуда и кпнстатпвала да су ппнуде рачунски исправне. 

 
 
 

На пснпву стручне пцене ппнуда, а применпм критеријума најниже ппнуђене цене, 
извршенп је рангираое свих прихватљивих ппнуда и сачиоена је следећа ранг листа: 
 

РАДПВИ НА РЕКПНСТРУКЦИЈИ И НАДГРАДОИ ПБЈЕКТА ШКПЛЕ – УГРАДОА СППЉАШОЕ СТПЛАРИЈЕ 

Назив ппнуђача 
брпј ппд кпјим је 
ппнуда заведена 

Укупна ппнуђена 
цена без ПДВ-а 

Укупна ппнуђена 
цена са ПДВ-пм 

1. 
СГР „МВ - Развпј“,  
29. Херцегпвачке бригаде 39, Клек 

1653 пд 
17.10.2017. 

1.966.000,40 дин  2.359.200,00 дин 

2. 
СЗР „Линија“, Запбилазни пут бб, 
14000 Ваљевп 

1641 пд 
16.10.2017. 

2.403.600,00 дин 2.884.320,00 дин 

3. 
“Рапид прпдукт”, д.п.п. Белпшевац, 
б.б.  14000 Ваљевп 

1650 пд 
17.10.2017. 

2.428.920,00 дин 2.914.704,00 дин 

4. 
„Бпб“, д.п.п. Кпрнелија Станкпвића 
15, 21000 Нпви Сад 

1642 пд 
16.10.2017. 

2.467.700,00 дин 2.961.240,00 дин 
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На пснпву члана 108. („Службени гласник Републике Србије“ брпј 124/12, 14/15, 68/15) 
Закпна п јавним набавкама, а у складу са стручнпм пценпм ппнуда и извршеним рангираоем 
прихватљивих ппнуда пп критеријуму најниже ппнуђене цене, Кпмисија је предлпжила Наручипцу 
да дпнесе пдлуку п дпдели угпвпра и закључи угпвпр п набавци радпва на рекпнструкцији и 
надградои пбјекта шкпле – уградоа сппљашое стпларије, са првпрангираним ппнуђачем СГР „МВ 
- Развпј“, 29. Херцегпвачке бригаде 39, Клек, пп ппнуђенпј цени пд 1.966.000,00 динара без ПДВ-
а, а са ПДВ-пм  2.359.200,00 динара, рпкпм  важеоа ппнуде пд 30 дана пд дана птвараоа, рпкпм 
извршеоа радпва пд 30 радних дана, рпкпм плаћаоа: аванснп пд 30% а пстатак пд 70% у рпку пд 
45 дана пд дана завршетка радпва и гарантним рпкпм пд 2 гпдине на изведене радпве. 

 

Пдлуку пбјавити на ппрталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs  и на интернет страни 
Наручипца www.9majzr.edu.rs  
 

 

 

 

ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ:  
Прптив пве пдлуке мпже се ппднети захтев за заштиту права у рпку пд 5 дана пд дана 

пбјављиваоа пдлуке п дпдели угпвпра на Ппрталу јавних набавки. Захтев за заштиту права 
ппднпси се наручипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републичкпј кпмисији за заштиту права 
у ппступцима јавних набавки. 

 
 
 
 

                                                                         Директпрка шкпле 
 

                                             ____________________ 
                       Плушки Снежана 


