
На основу решења директора ОШ“ Марко Орешковић“ Нови Београд и  члана 105. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку дана 
28.07.2015. године саставља 
 
 

ИЗВЕШTАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА 
 

за јавну набавку Радови на одржавању школе, која је покренута oдлуком број 463 од 09.07.2015. 
године, процењене вредности 1.800.000,00 динара без ПДВ-a, за коју се спроводи поступак јавне 
набавке мале вредности.  

 
I. Рок за достављање понуда био је 20.07.2015.године до 11:00 часова, а јавно отварање понуда 

обављено је истог дана у 13:00 часова у згради ОШ „Марко Орешковић“ ул. Отона Жупанчича 
30, Нови Београд. 
 

Комисија је извршила увид у списе предмета и констатовала да је позив за подношење понуда са 
конкурсном документацијом дана 10.07.2015. године постављен на порталу Управе за јавне набавке и 
на веб сајту www.osmarkooreskovic.edu.rs и послат на адресе потенцијалних понуђача: 

• „БИВЕНТ“ д.о.о., Београд, Стублинска 24  
• „АЛУ ТОПЛИЦА“, Београд, Миодрага Николића 3  
• S&R MAGMA, Београд, Булевар Војводе Мишића 14 

 
II. Благовремено је, тј. до 20.07.2015.године до 11:00 часова, наручиоцу су пристигле понуде 

следећег понуђача: 

 Назив понуђача Датум 
пријема Сат 

1. „БИВЕНТ“ д.о.о., Београд, Стублинска 24 20.07.2015. 08:30 

2. „ЈУГОГРАДЊА“ д.о.о., Београд, Велизара Косановића 22 20.07.2015. 09:50 

3. ГП „МОРАВА ИН“, Крушевац, Призренска 4 20.07.2015. 09:25 
 
III. Неблаговремених понуда није било. 

 
IV. Подаци о понудама: 

 
 

1. НАЗИВ ПОНУЂАЧА „БИВЕНТ“ д.о.о., Београд, Стублинска 24 

ЗАВОДНИ БРОЈ ПОНУДЕ 466/01 
 
БРОЈ И ДАТУМ ПОНУДЕ 06/15 од 20.07.2015. 

Понуђач наступа на следећи начин 
 

а) самостално   
б) са подизвођачем (број подизвођача _______) 
в) заједничка понуда (број учесника ___2_____) 

Понуђач је извршење јавне набавке поверио подизвођачу/или 
подизвођачима / 

Подизвођачу ће бити поверен проценат од укупне вредности 
набавке:  

 
___/_____% 

 

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:  
 
/ 

Заједничку понуду подноси група понуђача: 
(уколико се подноси заједничка понуда):  „БИВЕНТ“ д.о.о и S&R MAGMA 



 
Укупан износ понуде за  
(из обрасца Структура цене) 

Без ПДВ 1.788.925,00 

ПДВ 357.785,00 

Са ПДВ 2.146.710,00 

Рок за извођење радова  
 20 дана 
Опција важења понуде 
 

90 дана 
Гарантни рок на изведене радове 
 24 месеца 
Гарантни рок на на квалитет уграђеног материјала 
 24 месеца 

Приликом разматрања понуде, које је обављено дана 22.07.2015. године, Комисија је 
уочила грешке настале приликом обрачуна.  

У одељку IV „Браварски радови“, под редним бројем IV/1, наведена је јединична цена 
„4.100,00 динара“ и укупно без ПДВ-а „1.224.000,00 динара“.  

Међутим, када се количина „240“ помножи са јединичном ценом од „4.100,00 динара“ 
укупан износ треба да гласи 984.000,00 динара. Када се саберу укупне цене у обрасцу „Структура 
цене“, исправљени износ, у делу „Рекапитулација“ требало би да гласи: Укупно: 1.548.925,00 
Обрачунати  ПДВ  20%: 309.785,00, укупно  са ПДВ-ом: 1.858.710,00. 

Комисија је, у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама, дана 21.07.2015. 
године упутила захтев за додатно објашњење и сагласност са исправком рачунске грешке. 
Понуђач се дана 21.7.2015. године сагласио са исправком рачунске грешке.  

Приликом поновног разматрања понуде, а у складу са решењем диреткора ОШ“ Марко 
Орешковић“ бр. ________ од 28.07.2015. године, констатује се да је понуда одговарајућа, али је  
неприхватљива из следећих разлога: 
Увидом у понуду изабраног понуђача констатовано је да, изабрани понуђач не испуњава обавезни 
услов из члана 75 став 1 тачка 4 ЗЈН, пошто је уверење Пореске управе Министарства финансија 
бр. 011-437-08-02334/2015-1А-02, издато 14.04.2015. године, што је у супротности са чланом 75 став 
3 ЗЈН, којим је предвиђено да доказ не може бити старији више од 2 месеца пре отварања понуде, 
односно од 20.05.2015. године.  

Констатовано је да изабрани понуђач није доставио уверење надлежне локалне самоуправе, 
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Достављена потврда Агенције 
за привредне регистре бр. БД 62521/2015 од 15.07.2015. године, да предузећу „ БИВЕНТ“ није 
изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности, по наводима 
подносиоца захтева не представља потврду, која се издаје у смислу одредаба којима се уређује 
поступак јавних набавки. 

Увидом у предметно конкурсну документацију и понуду изабраног понуђача, констатовано је 
да је изабрани понуђач, као доказ испуњавања додатних услова-пословног капацитета, доставио 
образац БОН ЈН, само за другог члана групе изабраног понуђача - S&R MAGMA, Београд. Такође је 
констатовано, да изабрани понуђач није доставио Акт о процени ризика. 

 
 
2. НАЗИВ ПОНУЂАЧА „ЈУГОГРАДЊА“ д.о.о., Београд, Велизара Косановића 22 

ЗАВОДНИ БРОЈ ПОНУДЕ 466/02 

БРОЈ И ДАТУМ ПОНУДЕ 186/2015 од 20.07.2015. 

Понуђач наступа на следећи начин 
 

а) самостално   
б) са подизвођачем (број подизвођача _______) 
в) заједничка понуда (број учесника ________) 

Понуђач је извршење јавне набавке поверио подизвођачу/или 
подизвођачима / 



Подизвођачу ће бити поверен проценат од укупне вредности 
набавке:  

 
____/____% 

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:   
/ 

Заједничку понуду подноси група понуђача: / 
 
Укупан износ понуде за  
(из обрасца Структура цене) 

Без ПДВ 1.699.835,00 

ПДВ 339.967,00 

Са ПДВ 2.039.802,00 

Рок за извођење радова  
 15 дана 
Опција важења понуде 
 

90 дана 
Гарантни рок на изведене радове 24 месеца 

Гарантни рок на на квалитет уграђеног материјала 
 24 месеца 
Понуда је одговарајућа и прихватљива  
 
 
3. НАЗИВ ПОНУЂАЧА ГП „МОРАВА ИН“, Крушевац, Призренска 4 

ЗАВОДНИ БРОЈ ПОНУДЕ 466/03 

БРОЈ И ДАТУМ ПОНУДЕ 159 од 17.07.2015.  

Понуђач наступа на следећи начин 
 

а) самостално   
б) са подизвођачем (број подизвођача _______) 
в) заједничка понуда (број учесника ________) 

Понуђач је извршење јавне набавке поверио подизвођачу/или 
подизвођачима / 
Подизвођачу ће бити поверен проценат од укупне вредности 
набавке:  ____/____% 

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:  
 

 
/ 

Заједничку понуду подноси група понуђача: 
  / 
 
Укупан износ понуде за  
(из обрасца Структура цене) 

Без ПДВ 1.869.554,00 

ПДВ 373.910,00 

Са ПДВ 2.243.464,80 

Рок за извођење радова  
 14 дана 
Опција важења понуде 
 

90 дана 
Гарантни рок на изведене радове 
 24 месеца 
Гарантни рок на на квалитет уграђеног материјала 
 24 месеца 
Понуда је одговарајућа али је неприхватљива јер прелази износ процењене вредности јавне набавке 
(члан 3. став 1. тачка 33. ЗЈН)   
 
 
 



VII.  Критеријум за избор најповољнијег понуђача је економски најповољнија понуда. 
МЕТОДОЛОГИЈА БОДОВАЊА ПОНУДА 
 Максимални број пондера по елементима за вредновање понуда 
 

Цена Рок извођења радова Пондери укупно 
80 20 100 

2. Цена до 80 пондера: 
   Број пондера према овом критеријуму одређује се на следећи начин: 
Код овог критеријума бодоваће се укупна понуђена цена из обрасца понуде. Највећи могући број 
пондера по овом критеријуму је 80, које ће добити понуда чија је укупна понуђена цена у обрасцу 
понуде најнижа. Све остале понуде ће пондере добити према следећој понуди                                

 
Најнижа понуђена цена 
исказана у динарима 

           __________________________    х 80 пондера = 
                      Цена из понуде која се бодује    
  
3. Рок  извођења радова до 20 пондера. 
   Код овог критеријума бодоваће се рок извођења радова уписан у обрасцу понуде. Највећи могући 
број пондера по овом критеријуму је 20 пондера. Понуда са најкраћим роком извођења радова 
добија максимални број пондера. Свим осталим понуђачима биће додељен број пондера према 
следећој формули: 

 
                             Најкраће понуђен рок 
                                    ------------------------------------  х     20 пондера = 
                                 Понуђени рок из понуде која  
                                                се бодује 
  
Најповољнија понуда одредиће се тако да збир свих елемената има највећу вредност. 
 
VIII Применом методологије бодовања, комисија је утврдила следеће: 
 

Понуђач 
Цена 

Рок 
извођења 
радова 

Укупан 
број 

пондера 
ранг 

1. „ЈУГОГРАДЊА“ д.о.о., Београд, Велизара 
Косановића 22 80 20 100 1 

 
 
IX.  На основу наведених чињеница Комисија предлаже одговорном лицу наручиоца да донесе одлуку 
о додели уговора понуђачу ЈУГОГРАДЊА“ д.о.о., Београд, Велизара Косановића 22. 
 
 
 
 

 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

__________________________ 
Оливера Вишњић 

 
 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 
 

___________________________ 
Марија Ранковић 

 
___________________________ 

Јасминка Будишин 
 


