
ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ ВИДА 

         „ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ“ 

01 Број: 386/10 

Датум: 14.06.2018. године 

З Е М У Н, Цара Душана 143 

 

На основу члана 108. став 1.Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15, 68/15) а у вези са чланом 35.став 1.тачка 1) Закона о јавним набавкама 

и усвојеног Извештаја Комисије о стручној оцени понуда број 386/9 од 14.06.2018. 

године у преговараачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда у 

поступку јавне набавке радова на уређењу сензомоторног врта у Школи за ученике 

оштећеног вида "Вељко Рамадановић" у Земуну, Директор школе доноси  

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

 

којом се уговор у предметној јавној набавци додељује понуђачу  „САВ ГРАДЊА“доо, 

Београд,Ђуке Динић бр.15, Матични број 20265116, ПИБ 104888451. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одлука наручиоца о додели уговора  је донета након спроведеног преговарачког 

поступка са објављивањем позива за подношење понуда за јавну набавку радова на 

уређењу сензомоторног врта у Школи за ученике оштећеног вида "Вељко 

Рамадановић" у Земуну. 

 

Предмет јавне набавке је набавка радова на уређењу сензомоторног врта у Школи за 

ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић" у Земуну, 

и иста је  предвиђена на конту 511299 – капитална изградња објекта. 

  

Јавна набавка  број 1.3.2.  
 
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији 45451300 – 
унутрашњи вртови. 

 

Укупна вредност јавне набавке у предметном  поступку како наручилац процењује и 

очекује је око 7.666.666,00  динара без пдв.  

 

Поступак отварања понуда спроводи се дана 14.06.2018. године са почетком у 14.30 

сати у просторијама наручиоца. 

 

Отварање понуда води комисија у следећем саставу: 

1. Дубравка Гајевић, дипл. дефектолог, Председник комисије 

2. Весна Петровић, дипл. економиста, члан 

3. Милош Кукуљ, дипл.правник, службеник за јавне набавке. 

 

Констатује се да отварању понуда присуствују доле наведени представници понуђача 

који су поднели пуномоћја: 

   
Понуђач                     Представник                    Пуномоћје 



 

1. „САВ ГРАДЊА“доо    Саша Јиксимовић 

 

Констатује се да су отварању понуда присуствовали и  

1. Биљана Шапоњић, дипл. правник, секретар Школе. 

 

Благовремено су пристигле  понуде следећих понуђача:  
 

 Бр. под којим је понуда        Назив или шифра понуђача                         Датум пријема        Сат  

 Заведена 

  

1.  386/6                      „САВ ГРАДЊА“доо, Београд             14.06.2018.г.  у   13,50 

                                     Ђуке Динић бр.15 

                         

и неблаговремене понуде: 

1. нема 

Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена и цене из понуде и 

евентуални други подаци о понуди (уноси се за сваког понуђача посебно): 

 

1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА: „САВ ГРАДЊА“доо, Београд,Ђуке Динић 

бр.15, Матични број 20265116, ПИБ 104888451  

 

Понуђена цена: 

 

Вредност радова без ПДВ: 7.585.120,60 

Словима:седаммилионапетстоосамдесетпетхиљадаистодвадесетдинара и 60/100 

ПДВ: 1.517.024,12 

Вредност радова са ПДВ: 9.102.144,72 

Словима:деветмилионастодвехиљадесточетрдесетчетиридинара и 72/100 

 

 

1. Рок извршења за све уговорене радове: је 58 (педесетосам) дана, дана од дана 

увођења у посао од стране наручиоца  

2. Нудимо гарантни рок за све радове у трајању од 24 (двадесетчетири) месеца, од 

дана записничке примопредаје радова. 

3. Важност понуде износи 125 (стодвадесетпет) дана од дана отварања                   

понуда  

 

Начин плаћања: У висини од 100% по завршетку радова  на основу окончане ситуације 

оверене од стране Надзорног органа, а после потписивања Записника о примопредаји 

изведених радова и коначном обрачуну, у року од 60 дана од дана  пријема оверене 

окончане ситуације и достављања регистроване менице за отклањање недостатака у 

гарантном року  

 

ЦЕНА ИЗ ПОНУДЕ САДРЖИ СВЕ ТРОШКОВЕ ПОНУЂАЧА. 



 

Представник понуђача САВ ГРАДЊА ДОО је присуствовао отварању понуда и 

поступку преговарања. Представник понуђача у току преговарачког поступка остаје 

при свим условима датим у првобитној понуди. 

 

Понуду понуђача „САВ ГРАДЊА“ д.о.о. из Београда, ул.Ђуке Динића бр.15, 

Комисија наручиоца је оценила као прихватљиву јер иста испуњава све услове за 

прихватљивост по основу члана 3.става 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 

 

Критеријум за  избор најприхватљивије понуде је НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

 

У предметној јавној набавци сходно горе наведеном критеријуму, на предлог Комисије 

директор школе је донео одлуку о додели уговора којом уговор у предметној јавној 

набавци додељује понуђачу  „САВ ГРАДЊА“ д.о.о. из Београда, ул.Ђуке Динића 

бр.15.  

 

На основу предлога Комисије и прихваћеног извештаја о стручној оцени понуда, донета 

је одлука као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту 

права у року од 10 (десет) дана од дана објаве Одлуке о додели уговора на порталу 

Управе за јавне набавке. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу. Копију Захтева 

за заштиту права подносилац истовремено доставља Комисији за заштиту права. 

 

Доставити: 

-архиви     

                                                                                         Директор  

                                                                       Школе за ученике оштећеног вида                                        

                                                                               „Вељко Рамадановић“ 

 

                                            Радмила Лабан 

 

 

 

 


