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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  

„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” Београд         

Дел. број: 4231 

Датум:  14.08.2017. 

Београд 

Саве Шумановића 1 

 

На основу члана 107. и члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда дел. број 4230 од 14.08.2017. године, за јавну 

набавку мале вредности радова, редни број 01/17-Р: Радови на рову на објектима „Невен“ и „Чика Јова 

Змај“, директор ПУ ”Чика Јова Змај” доноси: 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР заједничкој понуди: Cubing d.o.o. Beograd и „Ударник градња“,  у поступку јавне 

набавке мале вредности радова, број 01/17-Р:  Радови на крову на објектима „Невен“ и „Чика Јова Змај“ бр. 

понуде 794 од 28.07.2017. године, код Наручиоца заведена под дел. бр. 4055 од 02.08.2017. године. 

Образложење 

ПУ ”Чика Јова Змај”, ул. Саве Шумановића бр. 1, из Београда, као наручилац, донео је Одлуку о покретању 

поступка јавне набавке мале вредности добара број 01/17-Р: Радови на крову на објектима „Невен“ и „Чика 

Јова Змај“, (број 3778 од 17.07.2017. године). У складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама, Наручилац 

је дана 24.07.2017. године објавио на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници Позив за 

подношење понуде и конкурсну документацију. Дана 25.07.2017. године, Наручилац је на Порталу јавних 

набавки и интернест страници објавио Измене конкурсне документације бр. 3913 од 25.07.2017. године као и 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 3914 од 25.07.2017. године којим су потенцијални 

понуђачи обавештени да ће се отварање понуда обавити 02.08.2017. у 11:00 часова.  

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда бр. 4075 од 

02.08.2017. године, Комисија је приступила оцени понуда, датој у извештају од 14.08.2017. године. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 4230 од 14.08.2017. године, Комисија за јавну набавку је 

констатовала следеће: 

Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка радова: Радови на крову на објектима „Невен“ и „Чика Јова Змај“. Број 

јавне набавке мале вредности 01/17-Р. ОРН: 45260000 (Радови на крову и други посебни грађевински 

занатски радови) 

 

Процењена вредност јавне набавке: 

Процењена вредност јавне набавке износи 4.138.995,00 динара без ПДВ-а, односно 4.966.794,00 динара са 

ПДВ-ом. 

 

Основни подаци о понуђачима: 

У поступку јавне набавке пристигло је седам понуда и то понуде од: 

 1. Заједничка понуда:  

   Cubing d.o.o. Beograd, ул. Милана Ракића 48, МБ 20158956, ПИБ    

   104403584 и  
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   „Ударник градња“ д.о.о. Београд, ул. Милана Ракића 48, МБ    

   20108525, ПИБ 104204627 

 2. SB Engineering & Construction d.o.o. Beograd, ул. А. Герасима Зелића 12, МБ  20383267 

 3. Asing d.o.o., ул. Браће Барух 20а-20б, Београд, МБ 06973604, ПИБ 100288790 

 4. ТВП – ЕКО д.о.о., ул. Фрушкогорска 2, Београд, МБ 17246631, ПИБ 100038515 

 5. Lux inženjering d.o.o., ул. Мокролушка 84/26, МБ 17088254, ПИБ 102008321 

 6. Заједничка понуда:  

   Општа занатска задруга „Балкан“, ул. Ћирила и Методија 2, МБ    

   07729278, ПИБ 100003935;  

   СЗГР Миладиновић Александар, ул. Гуњак 52, Београд, МБ    

   53329071, ПИБ 101737998;  

   Biljur & Alp complete, ул. Суботичка 21, Београд, МБ 63055573, ПИБ   

   105286710 и  

   Црна трава градња д.о.о., ул. Добро поље бб, Црна Трава, МБ    

   20351136, ПИБ 105286710 

 7. Изолинвест д.о.о., ул. Волгина 73, Београд, МБ 17206257, ПИБ 101387684 

 

Подаци о одбијеним понудама: 

Укупан број поднетих понуда: 7 

Називи понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  

1. Понуда понуђача Lux inženjering d.o.o. бр. 55/2017 од 31.07.2017. године (дел. бр. код понуђача) и бр. 4034 

од 01.08.2017. године (дел. бр. код наручиоца) се одбија као неприхватљива. Конкурсном документацијом 

на страни 7 одређен је финансијски капацитет те се од понуђача захтева да је у периоду у последње три 

године остварио приход у радовима у вредности не мањој од 9.000.000,00 динара са ПДВ-ом за наведени 

период и то на објектима пројектованих за децу предшколског или школског узраста, као и објекте 

ученичког и студентског стандарда. Уз то је предвиђено је да је дужан да попуни образац бр. 7 – Списак 

извршених радова и да достави копије уговора или фактура. Понуђач је доставио окончану ситуацију бр. 

54/2015 од 03.12.2015. године из које се несумњиво може утврдити да су извршени радови на санацији крова 

котларнице у ул. Јухорска бр. 6 у Београду, као и уговор који је понуђач закључио са ЈКП Градско 

саобраћајно „Београд“ и окончану ситуацију бр. 65/2016 од 30.09.2016. године из које се несумњиво може 

утврдити да су изведени радови на санацији крова на објектима ГСП-а. Како је конкурсном документацијом 

тражено да су радови изведени на објектима пројектованих за децу предшколског или школског узраста, као 

и објекте ученичког и студентског стандарда, и како је утврђено да приложена документа не наводе да су 

радови изведени на оваквим објектима, те се ова понуда одбија као неприхватљива. Понуђена цена износи 

2.112.219,00 динара без ПДВ-а. 

 

2. Понуда понуђача ТВП – ЕКО бр. 300/2016 од 01.08.2017. године (дел. бр. код понуђача) и бр. 4061 од 

02.08.2017. године (дел. бр. код наручиоца) се одбија као неприхватљива. Конкурсном документацијом на 

страни бр. 7 предвиђен је додатни услов у погледу кадровског капацитета, те је од понуђача тражено да има 

најмање 10 радно ангажованих радника који раде на пословима који су у непосредној вези са предметном 

јавном набавком, при чему је предвиђено да се као доказ прихватају фотокопије радних књижица или 

уговора о раду, или уговора о привремено-повременим пословима ( или другог правног основа о радном 

ангажовању смислу важећег Закона о раду). Понуђач је уместо уговора о раду или неког другог правног 

основа о радном ангажовању доставио потврде о поднетој пријави, тј. обрасце МА. Како је тражен правни 

основ о радном ангажовању, а не пријаве на обавезно социјално осигурање, тако се понуда одбија као 

неприхватљива, јер исти није доказао испуњеност додатног услова у погледу кадровског капацитета. Такође, 

тражено је да понуђач има радно ангажована лица, што се подразумева да су радно ангажовани у тренутку 

подношења понуде. Увидом у Образац МА за осигураника Марјановић Милета, утврђено је да је пријава 

поднета 01.03.2016. године и да је у истој наведено да је запослен на одређено време на период од два 

месеца, што наводи да исти није радно ангажован код понуђача. Понуђена цена износи 2.478.439,25 динара 

без ПДВ-а. 

 

3. Понуда понуђача Asing д.о.о. бр. 135/17 од 27.07.2017. (дел. бр. код понуђача) и бр. 4050 од 01.08.2017. 

године (дел. бр. код наручиоца) се одбија као неприхватљива. Конкурсном документацијом на страни бр. 7 

предвиђен је додатни услов у погледу кадровског капацитета, те је од понуђача тражено да има најмање 10 

радно ангажованих радника који раде на пословима који су у непосредној вези са предметном јавном 

набавком, при чему је предвиђено да се као доказ прихватају фотокопије радних књижица или уговора о 

раду, или уговора о привремено-повременим пословима ( или другог правног основа о радном ангажовању 
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смислу важећег Закона о раду). Понуђач је приложио осам уговора о делу у смислу члана 199. Закона о раду, 

за осам људи који би изводили радове. Чланом 199. став 1. Закона о раду предвиђено да послодавац може са 

одређеним лицем закључити уговор о делу ради обављања послова који су ван делатности послодавца, а 

који имају за предмет самосталну израду или оправку одређене ствари, самостално извршење одређеног 

физичког или интелектуалног посла. Како је претежна делатност понуђача изградња стамбених и 

нестамбених зграда, тако се уговор о делу не може узети у обзир, јер се исти може закључити са лицем само 

ради обављања послова који су ван делатности послодавца. Понуђена цена износи 4.058.515,00 динара без 

ПДВ-а. 

 

Захтев за додатним појашњењима: 

 Захтевом за додатним појашњењима број 4103 од 03.08.2017. године Комисија наручиоца је 

електронским путем од понуђача Cubing d.o.o. тражила је да се понуђач изјасни на то што је конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку мале вредности, на страни 8-44 под техничким капацитетом 

тражено је да понуђач поседује лако доставно возило до 1.5t и грађевинску скелу од 1000m
2
, чије 

поседовање између осталог доказује пописном листом основних средстава на дан 31.12.2016. године која је 

оверена и потписана од стране одговорног лица.  

 У понуди понуђача Cubing d.o.o. број 794 од 28.07.2017. године, као доказ о поседовању горе 

наведеног техничког капацитета понуђач је доставио попис основних средстава штампан 02.03.2017. године 

у 11:58 часова, што је навело Комисију на закључак да је понуђач доставио попис основних средстава које 

поседује у том тренутку. Оно што је Комисији за предметну набавку будило сумњу, је то што је попис 

извучен са датумом 02.03.2017. године, а руком је дописан датум који је тражен конкурсном  

документацијом, тј. дописан је датум 31.12.2017. године. 

 Дана 04.08.2017. године понуђач Cubing d.o.o. je Комисији за предметну набавку доставио путем 

електронске поште додатна појашњења заведена код наручиоца под дел. бр. 4141 од 04.04.2017. године у 

којем је појашњено да књиговодствани програм понуђача приликом штампања не избацује пописну листу са 

датумом и да је из тог разлога ручно уписано. Уз допис, понуђач је доставио и аналитичке картице за лако 

доставно возило до 1.5t и грађевинску скелу од 1000m
2 

чиме је доказао постојање истих на дан 31.12.2017. 

године.  

 

 

Критеријум за оцењивање понуде: 

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена. 

 

Ранг листа понуђача: 

Ранг листа понуђача чија је понуда прихватљива: 

 

Назив понуђача Понуђена цена без ПДВ-а за  
Понуђена цена са  

ПДВ-ом 

Заједничка понуда:  

Cubing d.o.o и Ударник градња 

д.о.о. 

3.398.401,00 дин. 4.078.081,20 дин. 

SB Engineering & Construction 

d.o.o. 
3.445.947,00 дин. 4.135.136,40 дин. 

Заједничка понуда: 

Општа занатска задруга „Балкан“, 

СЗГР Миладиновић Александар, 

Biljur & Alp complete и 

Црна трава градња д.о.о 

 

3.757.070,00 дин. 4.508.484,00 дин. 

Изолинвест д.о.о., 3.779,708,50 дин. 4.535.650,20 дин. 
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Понуђач коме се додељује уговор: 

Комисија констатује да је најнижа понуђена цена понуђена од стране заједничке понуде Cubing d.o.o и 

Ударник градња д.о.о. , те предлаже наручиоцу да њему додели уговор. 

  
На основу горе наведеног, директор Установе је одлучио као у изреци ове Одлуке. 

Ову одлуку објавити на Порталу ЈН и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објаве ове 

Одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. ЗЈН. 

Подносилац Захтева за заштиту права је дужан уз захтев за заштиту права да достави доказ о уплати таксе у 

коме је наведен назив уплатиоца у износу од 60.000,00 динара на жиро рачун број 840-30678845-06, шифра 

плаћања 153 или 253, позив на број 01/17-Р, прималац: Буџет РС, сврха „ЗЗП, ПУ Чика Јова Змај“, јавна 

набавка мале вредности  бр. 01/17-Р 

         

         за директора Установе 

         Гордана Пајдић с.р. 


