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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БИСЕРИ“ ТРСТЕНИК 

УЛИЦА РАДОЈА КРСТИЋА б.б. 

 37240 ТРСТЕНИК 

Број одлуке: 887-06/2019-07 

Датум: 10.06.2019. године 

 

На основу члана 109 .став 2 Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'' бр. 124/12  

,14/15 и 68/15), директор, Предшколске установе „ Бисери  „ Трстеник доноси: 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР за јавну набавку радова –“ Реконструкција на објекту 

вртића ПУ Бисери,објекат у Великој Дренови ,к.п.91,К.О.Велика Дренова ( I фаза-

реконструкција крова и изрда надстрешница) /ЈНМВ  06/2019 , 

Заједничка понуда, групе понуђача„ЛОЏА 48“,Д.О.О. КРУШРВАЦ(носилац посла) и 

ДМ ТРЕНД ТИМ Д.О.О. КРУШЕВАЦ(члан групе),који је поднео понуду 31-5/19/ од 

31.05.2019. године 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 21.05.2019. године донео одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности бр. 887-06/2019-01, за јавну набавку радова  –“ Реконструкција на 

објекту вртића ПУ Бисери,објекат у Великој Дренови ,к.п.91,К.О.Велика Дренова ( I фаза-

реконструкција крова и изрда надстрешница) „ЈНМВ  06/2019 .За наведену јавну набавку 

наручилац је објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана 24.05.2019. године.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле  су: 2 (две) понуде. 

Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила извештај . 

У извештају о стручној оцени понуда бр. :  887-06/2019-06 од 05.06.2019. године, Комисија 

за јавне набавке констатовала је следеће: 

1) Реконструкција на објекту вртића ПУ Бисери,објекат у Великој Дренови 

,к.п.91,К.О.Велика Дренова ( I фаза-реконструкција крова и изрда надстрешница) /ЈНМВ  

06/2019 , 

2) Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) укупно: 1.450.000,00  динара  

3) Основни подаци о понуђачима: 

(1) Понуђач: Заједничка понуда„ЛОЏА 48“,Д.О.О. КРУШРВАЦ(носилац посла)  и ДМ ТРЕНД 

ТИМ Д.О.О. КРУШЕВАЦ(члан групе) 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра: 

ЛОЏА 48“,Д.О.О.37000 КРУШРВАЦ  

Адреса седишта: Ул.Веље Виторовића 2/4,37000 Крушевац 

Матични број понуђача: 21396028 

Порески идентификациони број  (ПИБ) 110870416 

Законски заступник Слободан Милић 

Подаци из понуде: 

Понуда понуђача број: 31-5/19/ од 31.05.2019. године 

Укупна цена (без ПДВ-а):  1.201.100,00 динара 

Укупна цена (са ПДВ-а): 1.441.320,00 динара 

http://www.trstenik.rs/
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Рок за завршетак радова 30 дана од дана увођења извођача у посао 

Рок важења понуде 30 календарских дана од дана отварања понуда 

Рок плаћања/не може бити краћи 

од 15 дана а не дужи од 45.дана од 

дана пријема фактуре/: 

  

15 дана 

Гарантни рок за изведене радове:                                               750 дана 

Начин подношења понуде:  заједничка понуда 

Понуда заведена код наручиоца 

под бројем: 

995 дана 03.06.2019. године 

 

(2) Понуђач: С.З.Р.“ БЕТОН СТИЛ РАЦА/Радован Мијатовић  ПР“,АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра: 

С.З.Р.“ БЕТОН СТИЛ РАЦА/Радован Мијатовић  

ПР“,37230 АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Адреса седишта: Крушевица бб,37230 Александровац 

Матични број понуђача: 55527407 

Порески идентификациони број  (ПИБ) 100367006 

Законски заступник Радован Мијатовић 

Подаци из понуде: 

Понуда понуђача број: 151-5/ од 31.05.2019. године 

Укупна цена (без ПДВ-а):  1.653.194,00 динара 

Укупна цена (са ПДВ-а): 1.983.832,80 динара 

Рок за завршетак радова 30 дана од дана увођења извођача у посао 

Рок важења понуде 30 календарских дана од дана отварања понуда 

Рок плаћања/не може бити краћи 

од 15 дана а не дужи од 45.дана од 

дана пријема фактуре/: 

  

16 дана 

Гарантни рок за изведене радове:                                            2 године 

Начин подношења понуде:  самостално 

Понуда заведена код наручиоца 

под бројем: 

997 од 03.06.2019. године 

ПРЕГЛЕД ПОНУДА И УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије 

све неприхватљиве понуде (чл. 107 ст. 1. Закона). 

Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума за доделу уговора 

одређеног у позиву за подношење понуде и конкурсној документацији (чл. 107 ст. 2. 

Закона). 

благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном 

у позиву за подношење понуда (чл. 3 ст. 1. тачка 31. Закона); 

одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно 

испуњава све техничке спецификације (чл. 3 ст. 1. тачка 32. Закона); 

прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због 

битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права 

наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне 

набавке (чл. 3 ст. 1. тачка 33. Закона); 

Битни недостаци понуда (чл. 106 ст. 1. Закона): 

1. ако понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2. ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

3. ако понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4. ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
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5. ако понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

У поступку прегледа понуда Комисија је утврдила следеће: 

За наведену јавну набавку Наручилац је објавио позив за подношење понуда и конкурсну 

документацију на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана 

24.05.2019.године. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су: 2 (две) понуде. 

Приспеле понуде су благовремене и одговарајуће. 

ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА ЈЕ: 

 

Заједничка понуда„ЛОЏА 48“,Д.О.О. КРУШРВАЦ(носилац посла) и ДМ ТРЕНД ТИМ Д.О.О. 

КРУШЕВАЦ(члан групе) 

 

НЕПРИХВАТЉИВА ПОНУДА: 

С.З.Р. БЕТОН СТИЛ РАЦА/Радован Мијатовић  ПР,АЛЕКСАНДРОВАЦ 

4)  Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда: 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Подносилац  

понуде 
Разлози за одбијање понуде 

Понуђена 

цена 

997 

С.З.Р. БЕТОН СТИЛ 

РАЦА/Радован 

Мијатовић  

ПР,АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Комисија је констатовала да је висина понуде С.З.Р. 

“БЕТОН СТИЛ РАЦА/Радован Мијатовић  

ПР“,Александровац»  већа од процењене вредности 

понуде од 1.450.000,00 динара па је самим тим  на 

основу Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 

бр. 124/12,14/15 и 68/15), понуда неприхватљива.  

1.653.194,00 

 

5) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – 

начин на који је утврђена та цена:      / 

 

6) Начин примене методологије доделе пондера: 

Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена. 

 

Две или више понуда са једнаким бројем пондера 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом Наручилац ће 

извршити доделу уговора на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио 

краћи рок за извођење радова. 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом и роком за 

извођење радова Наручилац ће извршити доделу уговора на тај начин што ће изабрати 

понуду понуђача који је понудио дужи гарантини рок. 
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Ранг листа понуђача 

Ред. 

бр. 
Назив/име понуђача 

Укупна цена 

(без ПДВ-а) 
Ранг 

1. 

 „ЛОЏА 48“,Д.О.О. КРУШРВАЦ(носилац посла) и ДМ 

ТРЕНД ТИМ Д.О.О. КРУШЕВАЦ(члан групе) 

 

1.201.100,00 

динара 
1 

 

7) Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку 

извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача. 

 

Комисија, после  стручне оцене приспеле понуде, констатује да је заједничка понуда, 

групе понуђача 

 

„ЛОЏА 48“,Д.О.О. КРУШРВАЦ(носилац посла)  и ДМ ТРЕНД ТИМ Д.О.О.    

КРУШЕВАЦ(члан групе) 

 

благовремена, одговарајућа и прихватљива и предлаже наручиоцу да му додели уговор. 

 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

 

        Да                                       Не 

 

 

У случају да изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

Назив/име подизвођача Део уговора који ће реализовати подизвођач 

/ / 

 

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о додели 

уговора, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се 

бира заједничка понуда бр31-5/19 од 31.05.2019. године,групе понуђача „ЛОЏА 48“,Д.О.О. 

КРУШРВАЦ(носилац посла)  и ДМ ТРЕНД ТИМ Д.О.О.  КРУШЕВАЦ(члан групе) 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права у року од  

5 дана од дана објављивања исте на  

Порталу јавних набавки.       

                                                 

                                                                    ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„БИСЕРИ“ТРСТЕНИК 

 

                                                             ___________________________________ 

                                                                                      Марина Петровић,директор 

 х 
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