ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„НАДА ДИМИЋ“
22. октобра 19
11080 Земун
Деловодни број: 01-274/4/31
Датум: 26.08.2016. године
Број јавне набавке: 1.3.1/16
На основу члана 107. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и Извештаја Комисије о
стручној оцени понуда бр. 01-274/4/30 од 26.08.2016. године, за јавну набавку бр. 1.3.1/16 - радова
– адаптација крова фискултурне сале, у поступку јавне набавке мале вредности, Економска школа
„Нада Димић” из Земуна, доноси
ОДЛУКУ O ДОДЕЛИ УГОВОРА
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР групи понуђача: Хидротехника – ГМК д.о.о., Београдска
2026, Калуђерица, Београд (овлашћени члан групе понуђача) и Грапоком МП доо.
Озренска 71, Београд (члан групе понуђача), у свему према понуди 449/16 од 15.08.2016.
године, са укупном понуђеном ценом од 1.587.860,35 динара без ПДВ-а, односно
1.905.432,42 динара са ПДВ-ом, роком важења понуде 65 (шездесетпет) дана, гарантним роком
за изведене радове од 2 (две) године, роком за извођење радова од 28 (двадесетосам) дана и
роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана, за јавну набавку број 1.3.1/16 - радова – адаптација крова
фискултурне сале.
Образложење
Економска школа „Нада Димић” из Земуна, као наручилац, донела је Одлуку о покретању
поступка бр. 01-274/4/4 од 27.07.2016. године и Решење о образовању Комисије бр. 01-274/4/5 од
27.07.2016. године, за јавну набавку бр. 1.3.1/16 – адаптација крова фискултурне сале, за коју су
обезбеђена средства Закључком заменика градоначелника града Београда број: 6-4831/16-Г-01 од
20.07.2016. године. Процењена вредност јавне набавке: 2.502.911,67 динара без ПДВ-а, ОРН:
45260000 – Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови. Јавна набавка се
финансира са апропријације 463 – трансфери осталим нивоима власти.
У складу са чланом 60. став 1. тачка 2) и чланом 62. став 1. Закона, наручилац је у
предметном поступку јавне набавке дана 08.08.2016. године објавио Позив за подношење понуда
и Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки као и на својој интернет страници.
У Позиву за подношење понуда је наведен рок за подношење понуда, односно да ће се
понуда сматрати благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.08.2016. године

до 10:00 часова, као и да ће се јавно отварање понуда обавити 16.08.2016. године у 13:00
часова, у просторијама Градског секретаријата за образовање и дечју заштиту, ул. Краљице
Марије 1, 11000 Београд.
Комисија за предметну јавну набавку је дана 16.08.2016. године у 13:00 часова приступила
јавном отварању понуда у просторијама Градског секретаријата за образовање и дечју заштиту,
ул. Краљице Марије 1, 11000 Београд.
Комисија је констатовала да је благовремено, односно до 16.08.2016. г. до 10:00 часова
пристигло 11 (једанаест) понуда:
1. Грађевинско – занатско и услужно друштво „НЕИМАР – ГРАД“ доо, Кнез
Михајлова 15, Калуђерица, Београд – достављена 12.08.2016. године у 10:40 часова.
2. ГРО СТАТИК ДОО, Булевар Деспота Стефана 13, Нови Сад –достављена 15.08.2016.
године у 08:30 часова.
3. ГЗЗ Пионир, Синише Јанића 2, Власотинце– достављена 15.08.2016. године у 08:30
часова.
4. DOO BOB NOVI SAD, Корнелија Станковића 15, Нови Сад– достављена 15.08.2016.
године у 14:00 часова.
5. ПД „Метал- Обреновац“ доо, Савска бр. 4, Забрежје, Обреновац – достављена
16.08.2016. године у 08:50 часова.
6. Г.Д. „ДАБАР“ доо, Кумодрашка бр. 57, Београд – достављена 16.08.2016. године у
09:00 часова.
7. ВИТОН доо, 29. новембра бр. 23 ц, Болеч, Београд – достављена 16.08.2016. године у
09:02 часова.
8. „ФЕРОМЕТАЛ ИНТЕР“ доо, Прегревица бр. 162, Земун – достављена 16.08.2016.
године у 09:05 часова.
9. Група понуђача: Хидротехника – ГМК д.о.о., Београдска 2026, Калуђерица,
Београд (овлашћени члан групе понуђача) и Грапоком МП доо, Озренска 71,
Београд (члан групе понуђача)- достављена 16.08.2016. године у 09:17 часова.
10. SB E&C doo, А. Герасима Зелића 12/1, Београд – достављена 16.08.2016. године у
09:35 часова.
11. ТВП- ЕКО доо, Фрушкогорска 2, Београд – достављена 16.08.2016. године у 09:45
часова.
Неблаговремених понуда није било.
Отварању понуда су присуствовали следећи овлашћени представници понуђача:
-

Драги Миливојевић, ВИТОН доо, Београд;
Маја Шницер,„ФЕРОМЕТАЛ ИНТЕР“ доо, Земун;

-

Јовица Петровић, Грађевинско – занатско и услужно друштво „НЕИМАР – ГРАД“ доо,
Београд;
Ивана Станковић, ТВП- ЕКО доо, Београд;
Предраг Ђурић, SB E&C doo, Београд

Комисија је приступила отварању понуда и констатовала присутност документације која је
тражена Позивом за подношење понуда и Конкурсном документацијом, о чему је у тачки 9.
Записника сачињена табела присутне документације:
1. Грађевинско – занатско и услужно друштво „НЕИМАР – ГРАД“ доо, Кнез Михајлова
15, Калуђерица, Београд, поднео је понуду број 77/16 од 11.08.2016. године, и понудио
цену од 2.708.798,90 динара без ПДВ-а, односно 3.250.558,68 динара са ПДВ-ом,
роком важења понуде 60 (шездесет) дана, гарантним роком за изведене радове од 2 (две)
године, роком за извођење радова од 30 (тридесет) дана и роком плаћања 45 (четрдесетпет)
дана.
2. ГРО СТАТИК ДОО, Булевар Деспота Стефана 13, Нови Сад, поднео је понуду број 1601/16 од 12.08.2016. године, и понудио цену од 2.366.611,68 динара без ПДВ-а, односно
2.839.934,02 динара са ПДВ-ом, роком важења понуде 60 (шездесет) дана, гарантним
роком за изведене радове од 2 (две) године, роком за извођење радова од 30 (тридесет) дана
и роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана.
3. ГЗЗ Пионир, Синише Јанића 2, Власотинце, поднео је понуду број 368-04 од 09.08.2016.
године, и понудио цену од 2.085.651,70 динара без ПДВ-а, односно 2.502.782,04 динара
са ПДВ-ом, роком важења понуде 60 (шездесет) дана, гарантним роком за изведене радове
од 2 (две) године, роком за извођење радова од 30 (тридесет) дана и роком плаћања 45
(четрдесетпет) дана.
4. DOO BOB NOVI SAD, Корнелија Станковића 15, Нови Сад, поднео је понуду број 112/16
од 11.08.2016. године, и понудио цену од 1.740.045,40 динара без ПДВ-а, односно
2.088.054,48 динара са ПДВ-ом, роком важења понуде 60 (шездесет) дана, гарантним
роком за изведене радове од 2 (две) године, роком за извођење радова од 30 (тридесет) дана
и роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана.
5. ПД „Метал-Обреновац“ доо, Савска бр. 4, Забрежје, Обреновац, поднео је понуду број
85-08/2016 од 15.08.2016. године, и понудио цену од 2.863.932,03 динара без ПДВ-а,
односно 3.436.718,44 динара са ПДВ-ом, роком важења понуде 60 (шездесет) дана,
гарантним роком за изведене радове од 2 (две) године, роком за извођење радова од 30
(тридесет) дана и роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана.
6. Г.Д. „ДАБАР“ доо, Кумодрашка бр. 57, Београд, поднео је понуду број П-127 од
15.08.2016. године, и понудио цену од 1.993.113,50 динара без ПДВ-а, односно
2.391.736,20 динара са ПДВ-ом, роком важења понуде 60 (шездесет) дана, гарантним
роком за изведене радове од 2 (две) године, роком за извођење радова од 30 (тридесет) дана
и роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана.
7. ВИТОН доо, 29. новембра бр. 23 ц, Болеч, Београд, поднео је понуду број ВТ-П-153/16
од 16.08.2016. године, и понудио цену од 2.049.772,70 динара без ПДВ-а, односно
2.459.727,24 динара са ПДВ-ом, роком важења понуде 60 (шездесет) дана, гарантним
роком за изведене радове од 2 (две) године, роком за извођење радова од 30 (тридесет) дана
и роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана.

8. „ФЕРОМЕТАЛ ИНТЕР“ доо, Прегревица бр. 162, Земун, поднео је понуду број 53/2016 од
15.08.2016. године, и понудио цену од 1.964.134,90 динара без ПДВ-а, односно
2.356.961,88 динара са ПДВ-ом, роком важења понуде 60 (шездесет) дана, гарантним
роком за изведене радове од 2 (две) године, роком за извођење радова од 28 (двадесетосам)
дана и роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана.
9. Група понуђача: Хидротехника – ГМК д.о.о., Београдска 2026, Калуђерица, Београд
(овлашћени члан групе понуђача) и Грапоком МП доо. Озренска 71, Београд (члан
групе понуђача), поднели су понуду број 449/16 од 15.08.2016. године, и понудио цену од
1.587.860,35 динара без ПДВ-а, односно 1.905.432,42 динара са ПДВ-ом, роком
важења понуде 65 (шездесетпет) дана, гарантним роком за изведене радове од 2 (две)
године, роком за извођење радова од 28 (двадесетосам) дана и роком плаћања 45
(четрдесетпет) дана.
10. SB E&C doo, А. Герасима Зелића 12/1, Београд, поднео је понуду број 153/16 од
16.08.2016. године, и понудио цену од 2.534.597,10 динара без ПДВ-а, односно
3.041.516,52 динара са ПДВ-ом, роком важења понуде 60 (шездесет) дана, гарантним
роком за изведене радове од 2 (две) године, роком за извођење радова од 30 (тридесет) дана
и роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана.
11. ТВП- ЕКО доо, Фрушкогорска 2, Београд, поднео је понуду број 333/2016 од 16.08.2016.
године, и понудио цену од 2.516.929,75 динара без ПДВ-а, односно 3.020.315,70
динара са ПДВ-ом, роком важења понуде 60 (шездесет) дана, гарантним роком за изведене
радове од 2 (две) године, роком за извођење радова од 30 (тридесет) дана и роком плаћања
45 (четрдесетпет) дана.
Сагласно члану 104. став 7. Закона, понуђачима који нису учествовали у поступку
отварања понуда Записник је достављен у року од три дана од дана отварања понуда.
Записник о отварању понуда од 16.08.2016. године је саставни део овог Извештаја.
По окончању поступка јавног отварања понуда Комисија за јавну набавку бр. 1.3.1/16 је,
приступила прегледу и стручној оцени благовремено пристигле понуде у погледу испуњености
услова и захтева предвиђених у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији.
1. Понуда 77/16 од 11.08.2016. године, понуђача Грађевинско – занатско и услужно
друштво „НЕИМАР – ГРАД“ доо, Кнез Михајлова 15, 11130, Калуђерица, Београд
је НЕПРИХВАТЉИВА.
Понуђач је понудио цену која је већа од процењене вредности јавне набавке.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона прописано је да је прихватљива понуда, 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.
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне
набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када прелази
износ процењене вредности јавне набавке.

На основу члана 107. став 1. Закона понуда се одбија као неприхватљива у смислу члана
3. став 1. тачка 33) Закона.
2. Понуда 160-1/16 од 12.08.2016. године, понуђача ГРО СТАТИК ДОО, Булевар Деспота
Стефана 13, 21000 Нови Сад је ПРИХВАТЉИВА, јер испуњава све услове и захтеве
предвиђене у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији.
3. Понуда 368-04 од 09.08.2016. године, понуђача ГЗЗ Пионир, Синише Јанића 2,
Власотинце је ПРИХВАТЉИВА, јер испуњава све услове и захтеве предвиђене у Позиву
за подношење понуда и Конкурсној документацији.
4. Понуда 112/16 од 11.08.2016. године, понуђача DOO BOB NOVI SAD, Корнелија
Станковића 15, Нови Сад је ПРИХВАТЉИВА, јер испуњава све услове и захтеве
предвиђене у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији.


Приликом рачунске контроле понуде установљено је да су начињене рачунске грешке у
понуди понђача DOO BOB NOVI SAD, Корнелија Станковића 15, Нови Сад:
I РАДОВИ НА КРОВУ
Позиција 10, колона 9 – уместо 53.235,00 треба да стоји 20.280,00 динара.
Позиција 10, колона 10 – уместо 86.190,00 треба да стоји 53.235,00 динара.
Позиција 17, колона 9 – уместо 19.164,40 треба да стоји 29.964,40 динара.
Позиција 17, колона 10 – уместо 116.548,70 треба да стоји 127.348,70 динара.
Ред „УКУПНО без ПДВ-а“ – уместо 1.740.045,40 треба да стоји 2.031.786,70 динара.
Ред „Износ ПДВ-а“- уместо 348.009,08 треба да стоји 406.357,34 динара.
Ред „УКУПНО са ПДВ-ом“ – уместо 2.088.054,48 треба да стоји 2.438.144,04 динара.
На основу члана 93. став 4. Закона наручилац може, уз сагласност понуђача, да
изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном
поступку отварања понуда.
Дана 24.08.2016. године понуђачу DOO BOB NOVI SAD, Корнелија Станковића 15, Нови
Сад упућен је Захтев за сагласност са исправком рачунских грешака бр. 01-274/4/29 од
24.08.2016. године. Рок за достављање сагласности био је до 26.08.2016. године до 12:00
часова. Дана 25.08.2016. године понуђач је послао допис у ком се сагласио са исправком
рачунских грешака.

5. Понуда 85-08/2016 од 15.08.2016. године, понуђача ПД „Метал- Обреновац“ доо,
Савска бр. 4, Забрежје, Обреновац је НЕПРИХВАТЉИВА.
Понуђач је понудио цену која је већа од процењене вредности јавне набавке.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона прописано је да је прихватљива понуда, 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.

Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне
набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када прелази
износ процењене вредности јавне набавке.
На основу члана 107. став 1. Закона понуда се одбија као неприхватљива у смислу члана
3. став 1. тачка 33) Закона.
6. Понуда П-127 од 15.08.2016. године, понуђача Г.Д. „ДАБАР“ доо, Кумодрашка бр. 57,
Београд је ПРИХВАТЉИВА, јер испуњава све услове и захтеве предвиђене у Позиву за
подношење понуда и Конкурсној документацији.
7. Понуда ВТ-П-153/16 од 16.08.2016. године, понуђача ВИТОН доо, 29. новембра бр. 23
ц, Болеч, Београд је ПРИХВАТЉИВА, јер испуњава све услове и захтеве предвиђене у
Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији.
8. Понуда 53/2016 од 15.08.2016. године, понуђача „FEROMETAL INTER“ doo, ул.
Прегревица бр. 162, Земун је НЕПРИХВАТЉИВА.
Наручилац је конкурсном документацијом као услов у погледу финанасијског капацитета
тражио да понуђачу рачуни нису били у блокади (неликвидни) у последњих годину дана, а
рок се рачуна од дана објављивања позива за подношење понуда.
Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку објављен је на Порталу јавних
набавки дана 08.08.2016. године.
Понуђачу „FEROMETAL INTER“ doo, ул. Прегревица бр. 162, Земун рачун је био у блокади
(неликвидан) у периоду од 14.12.2015. године до 15.12.2015. године.
Из наведеног произилази да понуђач није испунио услов у погледу финансијског
капацитета, с обзиром на то је рачун био у блокади (неликвидан) у последњих годину дана
од дан објављивања Позива за подношење понуда.
На основу члана 106. став 1. тачка 2) Закона понуда се одбија као неприхватљива.
9. Понуда 449/16 од 15.08.2016. године, група понуђача: Хидротехника – ГМК д.о.о.,
Београдска 2026, Калуђерица, Београд (овлашћени члан групе понуђача) и
Грапоком МП доо. Озренска 71, Београд (члан групе понуђача) је ПРИХВАТЉИВА,
јер испуњава све услове и захтеве предвиђене у Позиву за подношење понуда и Конкурсној
документацији.
На основу члана 92. став 3. Закона, ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено
ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних
делова које сматра меродавним. У складу са наведеним чланом Закона, наручилац је
понуђачу Хидротехника – ГМК д.о.о., Београдска 2026, Калуђерица, Београд (овлашћени
члан групе понуђача) упутио Захтев за образложење неубичајено ниских цена.

Наручилац је дана 19.08.2016. године понуђачу Хидротехника – ГМК д.о.о., Београдска
2026, Калуђерица, Београд (овлашћени члан групе понуђача) упутио Захтев за
образложење неуобичајено ниских цена бр. 01-274/4/26 од 19.08.2016. године, за
материјал, за следеће позиције из предмера и предрачуна радова: I - РАДОВИ НА КРОВУ:
позиције бр. 5 и 7. Такође, наручилац је од понуђача захтевао да достави и Изјаву под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће остати при наведеним ценама
односно да ће радове извести по ценама наведеним у понуди.
Понуђач је дана 23.08.2016. године доставио образложење неуобичајено ниске цене.
Такође, понуђач је доставио и Изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
да ће остати при наведеним ценама односно да ће радове извести по ценама наведеним у
њиховој понуди.
Анализом достављених доказа наручилац је прихватио образложење и Изјаву понуђача да
ће предметне радове извести квалитетно по ценама из понуде .
10. Понуда 153/16 од 16.08.2016. године, понуђача SB E&C doo, А. Герасима Зелића 12/1,
Београд је НЕПРИХВАТЉИВА.
Понуђач је понудио цену која је већа од процењене вредности јавне набавке.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона прописано је да је прихватљива понуда, 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.
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне
набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када прелази
износ процењене вредности јавне набавке.
На основу члана 107. став 1. Закона понуда се одбија као неприхватљива у смислу члана
3. став 1. тачка 33) Закона.
11. Понуда 333/2016 од 16.08.2016. године, понуђача ТВП- ЕКО доо, Фрушкогорска 2,
Београд је НЕПРИХВАТЉИВА.
Понуђач је понудио цену која је већа од процењене вредности јавне набавке.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона прописано је да је прихватљива понуда, 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.
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне
набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када прелази
износ процењене вредности јавне набавке.
На основу члана 107. став 1. Закона понуда се одбија као неприхватљива у смислу члана
3. став 1. тачка 33) Закона.

