
ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ ВИДА 

         "ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ" 

01 Број: 455/16 

Датум: 17. 07. 2018. године 

З Е М У Н, Цара Душана 143 

 

 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.124/12, 

14/15,68/15) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и донете Одлуке о додели 

уговора бр. 455/14 од 04.07.2018. у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова 

Директор Школe за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“, из Земуна, ул. Цара 

Душана бр.143,  објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

којом уговор за набавку радова на текућим поправкама зграда и објеката – замена подова у 

објекту интерната за потребе Школе за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“, из 

Земуна, ул.Цара Душана бр.143, је наручилац  закључио са извођачем радова Г.П. 

„БЕОБЕТОН“доо, Светосавска 197ц, Београд – Барајево. Уговор код наручиоца заведен 

под бр. 455/15 од 11.07.2018.г. а код извођача радова под бр. 17-1/2018 од 16.07.2018. године. 

 

Одлука наручиоца о додели уговора је донета након спроведеног  поступка јавне набавке мале 

вредности у складу са чл.39  Закона о јавним набавкама. 

 

Јавна набавка  број 1.3.3.  

 

Предмет јавне набавке је набавка радова на текућим поправкама зграда и објеката – замена 

подова у објекту интерната и иста је предвиђена у Плану јавних набавки за 2018.г. и 

Финансијском плану наручиоца. 

 

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији РАДОВИ НА 

ПОСТАВЉАЊУ ПОДОВА -  (ознака 45432110). 

 

Укупна вредност јавне набавке у предметном  поступку како наручилац процењује и очекује је 

око 1.890.000,00  динара без пдв за период од 10.07.2018.до 24.08.2018.године. 

 

 Поступак отварања понуда спроводи се дана 02.07.2018. године са почетком у 17.30 сати  у 

просторијама наручиоца. 

 

Отварање понуда спровела је Комисија наручиоца у следећем саставу: 

 

1. Милан Ђукић, заменик Председника комисије 

2. Весна Петровић, дипл. екомномиста, члан 

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

 

Констатује се да отварању понуда присуствују доле наведени представници понуђача који су 

поднели пуномоћја: 

 

 



            Понуђач                   Представник                    Пуномоћје 

 

1. Г.П. „Беобетон“ Барајево     Весна Елезовић                директор Л.К. бр.007704430   

                                                                                                            ПС Барајево  

 

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. 455/8                            „АСБ ПЛУС“д.о.о.,                        02.07.2018.г.  у   10,11 

                                   Земунска 1, Нови Београд 

 

2. 455/10                          Г.П. „БЕОБЕТОН“д.о.о.,               02.07.2018.г.  у   11,33 

                            Светосавска 197ц, Београд-Барајево 

 

3. 455/11                            „ФОНАС“д.о.о.,                           02.07.2018.г.  у   11,50 

                              Овчански пут 13, Београд – Борча 

 

 

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: „АСБ ПЛУС“ д.о.о.,  Земунска 1, Нови Београд   

 

Понуђена цена:   

                   

Вредност радова без ПДВ: 1.670.500,00 

ПДВ: 334.100,00 

Вредност радова са ПДВ: 2.004.600,00 

 

 

1. Рок извршења за све уговорене радове: је 25 дана, дана од дана увођења у посао од  

стране наручиоца  

 

 



2. Нудимо гарантни рок за све радове у трајању од 2 године, од дана записничке примопредаје 

радова .  

3. Важност понуде износи 120 дана од дана отварања  понуда  

Начин плаћања: 15 дана од дана завршетка радова 

 

 

2.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА: Г.П. „БЕОБЕТОН“доо, Светосавска 197ц, 

Београд - Барајево   

 

Понуђена цена:     

                  

Вредност радова без ПДВ: 1.549.500,00 

ПДВ: 309.900,00 

Вредност радова са ПДВ: 1.859.400,00 

1.Рок извршења за све уговорене радове: је 25 дана, дана од дана увођења у посао од стране 

наручиоца  

 

2.Нудимо гарантни рок за све радове у трајању од 2 година, од дана     записничке примопредаје 

радова.  

 

3.Важност понуде износи 120 дана од дана отварања понуда  

 

Начин плаћања: 15 дана од дана завршетка радова 

 

 

 

3. УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА: „ФОНАС“д.о.о., Овчански пут 13, Борча-Београд   

 

Понуђена цена:                     

Вредност радова без ПДВ: 1.784.910,00 

ПДВ: 356.982,00 

Вредност радова са ПДВ: 2.141.892,00 

 

 

1.Рок извршења за све уговорене радове: је 35 дана, дана од дана увођења у посао од стране 

наручиоца  

 

2.Нудимо гарантни рок за све радове у трајању од 24 месеца, од дана     записничке 

примопредаје радова  

 

3.Важност понуде износи 120  дана од дана отварања понуда 

 

 

 

 

 



Начин плаћања: 15 дана од дана завршетка радова 

Понуде горе наведених понуђача, понуђача Комисија наручиоца је оценила као прихватљиве 

јер исте испуњавају све услове за прихватљивост по основу члана 3.става 1. тачка 33) Закона о 

јавним набавкама.  

 

Критеријум за  избор најбоље понуде је НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

 

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

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

набавци додељује  понуђачу Г.П. „БЕОБЕТОН“доо, Светосавска 197ц, Београд – Барајево.   

 

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци наручилац ће објавити на Порталу Управе 

за јавне набавке и интернет страници наручиоца. 

 

                                                                                                 ДИРЕКТОР  

                                                                      ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ ВИДА   

                                                                               „ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ“  

                                                                                 

                                                                                             Радмила Лабан 

 


