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Брoj: 020-1741/7 
Дaтум: 06.10.2015. гпдине 
 

Нa oснoву шлaнa 108. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa („Сл. гласник РС“, брпј 124/12, 14/15 и 
68/15), а ппвпдпм Извещтаја п струшнпј пцени ппнуда Кпмисије за јавну набавку радпва - 
Инвестиципнп пдржаваое прпстприја Факултета (ушипница 102 I спрат Нпве зграде, ушипница 
103 I спрат Нпве зграде, ушипница 9 II спрат Старе зграде, ушипница 10 приземље Нпве зграде, 
ушипница 21 IV спрат Старе зграде), щифра: OПРA-20/15 (у даљем тексту: Кпмисија), 
oбрaзoвaнa Рeщeоeм Нaрушиoцa, брoj 020-1741/1 пд 02.09.2015. гпдине, дeкaн Teхнoлoщкoг 
фaкултeтa Нoви Сaд дпнпси  

 
OДЛУКУ O ДOДEЛИ УГOВOРA 

У ПТВПРЕНПМ ПOСTУПКУ JAВНE НAБAВКE РАДПВА  
ИНВЕСТИЦИПНП ПДРЖАВАОЕ ПРПСТПРИЈА ФАКУЛТЕТА (УЧИПНИЦА 102 I СПРАТ НПВЕ 

ЗГРАДЕ, УЧИПНИЦА 103 I СПРАТ НПВЕ ЗГРАДЕ, УЧИПНИЦА 9 II СПРАТ СТАРЕ ЗГРАДЕ, 
УЧИПНИЦА 10 ПРИЗЕМЉЕ НПВЕ ЗГРАДЕ, УЧИПНИЦА 21 IV СПРАТ СТАРЕ ЗГРАДЕ) 

ШИФРА: OПРA-20/15 
 

УГOВOР СE ДOДEЉУJE ппнуђашу ГП ПМЕГА ДПП НПВИ САД, са седищтем у Нпвпм Саду, 
улица Руменашки пут брпј 53б, кпји је ппднеп ппнуду брпј 124/15 пд 30.09.2015. гпдине, кпд 
нарушипца заведена ппд брпјем 020-1930 пд 05.10.2015. гпдине, шија укупна вреднпст изнпси 
1.812.840,00 динара без ПДВ-а. Пвај ппнуђаш је сампсталнп ппднеп ппнуду. 

 
O б р a з л o ж e о e 

 
Нaрушилaц je дaнa 02.09.2015. гпдине дoнeo Oдлуку o пoкрeтaоу пoступкa jaвнe 

нaбaвкe, брoj 020-1741. 
Пoзив зa пoднoщeоe пoнуда и Кпнкурсна дпкументација за предметну набавку 

oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници Нaрушиoцa дaнa 03.09.2015. 
гпдине. 

Нaкoн спрoвeдeнoг пoступкa oтвaрaоa пoнудa и сaшиоaвaоa Зaписникa o oтвaрaоу 
пoнудa, брoj 020-1741/5 oд 05.10.2015. гoдинe, Кoмисиja зa jaвну нaбaвку (дaљe: Кoмисиja) je 
приступилa струшнoj oцeни пoнудa, дaтoj у Извeщтajу п струшнпј пцени ппнуда брпј 020-1741/6 
пд 05.10.2015. гпдине. 

 
У Извeщтajу o струшнoj oцeни пoнудa Кoмисиja je кoнстaтoвaлa слeдeћe: 
 
Прeдмeт и прoцeоeнa врeднoст jaвнe нaбaвкe:  
Прeдмeт jaвнe нaбaвкe je набавка радпва - Инвестиципнп пдржаваое прпстприја 

Факултета (ушипница 102 I спрат Нпве зграде, ушипница 103 I спрат Нпве зграде, ушипница 9 II 
спрат Старе зграде, ушипница 10 приземље Нпве зграде, ушипница 21 IV спрат Старе зграде), 
щифра: OПРA-20/15, назив и пзнака из ппщтег решника набавке 45000000 - Грађевински 
радпви. 
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Укупна прпцеоена вреднпст предметне јавне набавке, без пбрашунатпг ппреза на 
дпдату вреднпст, изнпси 2.730.000,00 динара. 

Укупна прпцеоена вреднпст јавне набавке, без пбрашунатпг ппреза на дпдату 
вреднпст, изнпси 2.730.000,00 динара. Средства за предметну набавку предвиђена су у Седмпј 
измени и дппуни финансијскпг плана Технплпщкпг факултета Нпви Сад за 2015. гпдину, брпј: 
020-1739 пд 02. септембра 2015. гпдине, у пквиру дела 425100 – Текуће ппправке и пдржаваое 
зграда и пбјеката; кпнтп 425111 – Зидарски радпви, планирани изнпс на кпнту за 2015. гпдину 
је 10.524.000,00 динара, изнпс на кпнту за предметну набавку 1.560.000,00 динара, извпр 
финансираоа 01 – прихпди из бучета; кпнтп 425112 - Стпларски радпви, планирани изнпс на 
кпнту за 2015. гпдину је 8.634.000,00 динара, изнпс на кпнту за предметну набавку 480.000,00 
динара, извпр финансираоа 01 – прихпди из бучета; кпнтп 425113 - Мплерски радпви, 
планирани изнпс на кпнту за 2015. гпдину је 2.340.000,00 динара, изнпс на кпнту за предметну 
набавку 300.000,00 динара, извпр финансираоа 01 – прихпди из бучета; кпнтп 425115 - Радпви 
на впдпвпду и канаизацији, планирани изнпс на кпнту за 2015. гпдину је 1.516.000,00 динара, 
изнпс на кпнту за предметну набавку 36.000,00 динара, извпр финансираоа 01 – прихпди из 
бучета; кпнтп 425116 - Радпви на централнпм грејаоу, планирани изнпс на кпнту за 2015. 
гпдину је 1.320.000,00 динара, изнпс на кпнту за предметну набавку 240.000,00 динара, извпр 
финансираоа 01 – прихпди из бучета; кпнтп 425117 - Радпви на електришним инсталацијама, 
планирани изнпс на кпнту за 2015. гпдину је 4.240.000,00 динара, изнпс на кпнту за предметну 
набавку 660.000,00 динара, извпр финансираоа 01 – прихпди из бучета. 

 
Набавка наведених радпва предвиђена је Седмпм изменпм и дппунпм Плана јавних 

набавки и плана набавки на кпје се закпн не примеоује Технплпщкпг факултета Нпви Сад за 
2015. гпдину, брпј: 020-1740 пд 02. септембра 2015. гпдине, ппд називпм Инвестиципнп 
пдржаваое прпстприја Факултета (ушипница 102 I спрат Нпве зграде, ушипница 103 I спрат Нпве 
зграде, ушипница 9 II спрат Старе зграде, ушипница 10 приземље Нпве зграде, ушипница 21 IV 
спрат Старе зграде). Редни брпј јавне набавке за текућу гпдину: 1.3.10. 

 
Oдступaоa oд плaнa нaбaвки сa oбрaзлoжeоeм: 
Није билп пдступаоа пд усвпјенпг плана јавних набавки. 
 
Oснoвни пoдaци o другoм нaрушиoцу сa кojим сe спрoвoди пoступaк jaвнe нaбaвкe:  
Нарушилац не спрпвпди ппступак јавне набавке са другим нарушипцем. 
 
Oснoвни пoдaци o пoнуђaшимa кпји су дпставили благпвремене ппнуде:  

 
У пoступку jaвнe нaбaвкe блaгoврeмeнo, oднoснo дo 05.10.2015. гoдинe дo 09,00 шaсoвa 

примљeнo je 6 (щест) пoнуда, и тo пo слeдeћeм рeдoслeду:  
 

Ред. 
бр.  

Брoj пoд 
кojим je 
пoнудa 

зaвeдeнa 

Нaзив и сeдищтe пoнуђaшa Дaтум приjeмa 
Чaс 

приjeмa 

1 020-1926 
 ГРП СТАТИК ДПП 

Булевар десппта Стефана брпј 13 
21000 Нпви Сад 

05.10.2015. гпдине 08,30 

2 020-1927 
МАРВ 11 ДПП 

Бплманска брпј 18 
21000 Нпви Сад 

05.10.2015. гпдине 08,35 
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3 020-1928 
ДПП ИНСТЕЛ-ИНЖЕОЕРИНГ 

Васе Стајића брпј 22 б 
21000 Нпви Сад 

05.10.2015. гпдине 08,40 

4 020-1929 
ВИЗУРА ДПП БАЧКА ПАЛАНКА 

Краља Петра I брпј 22 
21400 Башка Паланка 

05.10.2015. гпдине 08,45 

5 020-1930 
ГП ПМЕГА ДПП НПВИ САД 

Руменашки пут брпј 53б 
21000 Нпви Сад 

05.10.2015. гпдине 08,52 

6 020-1931 
ДПП ГРАДИНС НПВИ САД 
Владике Ћирића брпј 35 

21000 Нпви Сад 
05.10.2015. гпдине 08,57 

 
Неблагпвремених ппнуда није билп. 
 
Пoнудe кoje су oдбиjeнe, рaзлoзи зa оихoвo oдбиjaоe и пoнуђeнa цeнa тих пoнудa:  
 
Ппнуда брпј 0510/15 пд 05.10.2015. гпдине, ппнуђаша ДПП ГРАДИНС НПВИ САД, 

Владике Ћирића брпј 35, Нпви Сад, кпд Нарушипца заведена ппд брпјем 020-1931 пд 
05.10.2015. гпдине, пдбијена је збпг битних недпстатака. 

У складу са шланпм 106. став 1. ташка 3) Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 
брпј 124/12, 14/15 и 68/15), ппнуда ппнуђаша ДПП ГРАДИНС НПВИ САД је пдбијена кап 
неприхватљива с пбзирпм да ппнуђаш није дпставип траженп средствп финансијскпг 
пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде. 

Наиме, кпнкурснпм дпкументацијпм Нарушилац је пдредип да је Ппнуђаш дужан да уз 
ппнуду дпстави средствп финансијскпг пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде кпјим пбезбеђује 
испуоеое свпјих пбавеза у ппступку јавне набавке у виду бланкп, сплп менице са менишним 
писмпм/пвлащћеоем, кппијпм картпна са деппнпваним пптписима пвлащћенпг лица ппнуђаша 
и ПП пбрасцем и кппију захтева за регистрацију менице, пверену пд стране свпје ппслпвне 
банке. 
 Увидпм у ппнуду ппнуђаша ДПП ГРАДИНС НПВИ САД утврђенп је да иста не садржи 
кппију картпна са деппнпваним пптписима пвлащћенпг лица ппнуђаша кап и ПП пбразац. 
 Ппнуђена цена из ппнудe ппнуђаша ДПП ГРАДИНС НПВИ САД изнпси 2.122.512,50 
динара без ПДВ-а. 
 

Критеријум за дпделу угпвпра за предметну јавну набавку је најнижа ппнуђена цена. 
 
Рaнг листa прихвaтљивих пoнудa примeнoм критeриjумa зa дoдeлу угoвoрa:  

 

Ред. 
бр. 

Назив и седищте ппнуђаша 
Цена у 

динарима без 
ПДВ-а 

1 ГП ПМЕГА ДПП НПВИ САД, Руменашки пут брпј 53б, Нпви Сад 1.812.840,00 

2 МАРВ 11 ДПП, Бплманска брпј 18, 21000 Нпви Сад 1.854.235,00 

3 ДПП ИНСТЕЛ-ИНЖЕОЕРИНГ, Васе Стајића брпј 22 б, Нпви Сад 1.954.353,00 

4 ВИЗУРА ДПП БАЧКА ПАЛАНКА, Краља Петра I брпј 22, Башка Паланка 2.136.010,00 

5 ГРП СТАТИК ДПП, Булевар десппта Стефана брпј 13, Нпви Сад 2.151.800,00 

 
 
 



Ilonyfav xojem ce 4o4enyje yroBop:

Rotvtucuja, nocne crpyl{He o4eHe noHyAa, xoncraryje Aa je y orBopeHoM nocrynKy aa jaaHy

xa6aaxy paAoBa - l4xaecrrqnoHo oAp*(aBaFbe npocropraja Oaxyrrera (yvronr,rqa 102 I cnpar Hoee

3rpaAe, yqiloHr4qa 103 I cnpar Hoae srpa,qe, yqiloHl4Lla 9 ll cnpar Crape arpa4e, yuronrqa 10

npil3eM.rbe Hoae arpage, yqhoHilqa 21 lV cnpar Crape arpa,qe), uraQpa: OnPA-20/1"5, najnoeoruHrja

noHyAa nonyfaua fn OMEFA AOO HOBI4 CA.Q, PyrvreHaqKh nyr 6poj 536, Hoer Ca,q, nonyga 6poj

724115 o4 30.09.2015. ro4rne, KoA HapyqhoLla 3aBeAeHa no4 6pojervr 020-1930 o4 05.10.2015.

roAhHe, vrja yxynna BpeAHocr A3Aocu 1.812.840,00 ArHapa 6ea l-l,{B-a, re npeAnaxe oAroBopHoM

,t4t4y Hapyqroqa Aa oaom nonyfaqy AoAenh yroBop. Oeaj nonylav je cannocranHo noAHeo noHyAy.

O4roeopno nraqe Hapyvroqa nprxBarnno je npeAnor Konnncuje, re je ua ocHoBy 3aKoHcKor

os.nauJhelba AoHeno O4nyxy o AoAenr yroBopa, Kao y Ailcn03vrvBY,

NOYKA O TIPABHOM /IEKY:

Ilporna oBe oAnyKe noxyfav Molxe

noAHeT[ 3axreB 3a 3atur]4ry npaBa y poKy

oA Aecer AaHa oA AaHa lbeHor

o6jaerurearua Ha floprany jaexrx 
\

Ha6asxt,t. 3axres ce noAHoch Hapyvnoqy,

a xonuja ce [croBpeMeHo AocraB.rba

Peny6aravxoj xonncnjn 3a 3aurhry npaBa

y nocrynqhMa jaaurx na6aaxr.

o nl4qe

Man6aura


