
ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ ВИДА 

         „ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ“ 

01 Број: 453/23 

Датум: 04.07.2018. 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 39. Закона о јавним набавкама и усвојеног 

Извештаја Комисије о стручној оцени понуда број: 453/22 од 04.07.2018. године у 

поступку јавне набавке мале вредности за подношење понуда  за  јавну набавку радова 

на текућим поправкама зграда и објеката – зидарских радова на фасади на објекту 

школе, Директор школе доноси  

 

 

                                            ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

којом уговор у поступку јавне набавке радова на текућим поправкама зграда и 

објеката – зидарских радова на фасади на објекту школе додељује понуђачу „АСБ 

ПЛУС“доо, Земунска 1, Нови Београд. 

 

    О б р а з л о ж е њ е  

 

Одлука наручиоца о додели уговора је донета након спроведеног   поступка јавне 

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

Број јавне набавке: 1.3.1. 

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

зидарских радова на фасади на објекту школе 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 ФАСАДНИ 

РАДОВИ -  (ознака 45443000). 

Укупна вредност јавне набавке у предметном  поступку како наручилац процењује и 

очекује је око 3.000.000,00  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 16.30 

сати у просторијама  у просторијама наручиоца. 

 

Отварање понуда води комисија у следећем саставу: 

1. Милан Ђукић, Заменик Председника комисије 

2. Весна Петровић, дипл. економиста,члан 

3. Милош Кукуљ, дипл.правник, члан 

 

Констатује се да отварању понуда присуствују доле наведени представници понуђача 

који су поднели пуномоћја: 

 
Понуђач                     Представник                    Пуномоћје 

1. ГП „БЕОБЕТОН“доо   Весна Елезовић      директор, Л.К. бр.007704430, 

     ПС Барајево 

Поступку отварања понуда присуствовала је и Биљана Шапоњић, дипл.правник, 

секретар школе. 



 

Комисија је констатовала да су благовремено пристигле  понуде следећих понуђача:

  

 
 Бр. под којим је понуда        Назив или шифра понуђача                         Датум пријема        Сат  
 Заведена 
1. 453/15         „НЕИМАР-ГРАД“доо,                                     02.07.2018.  у   09,55 

                        Кнеза Михаила бр.15, Калуђерица - Београд 

2. 453/16         „АСБ ПЛУС“доо,                                             02.07.2018.  у   10,11 

                        Земунска 1, Нови Београд  

3. 453/17         LBGR „LIMEX“,                                              02.07.2018.  у   11,25 

                        Цветка Јелисавчића 9, Бајина Башта 

4. 453/19         „ФОНАС“доо,                                                  02.07.2018.  у   11,50 

                        Овчански пут 13, Борча-Београд 

5.453/20         ГП „БЕОБЕТОН“доо,                                                  02.07.2018.  у   11,51 

                       Светосавска 197е, Београд-Барајево 

 

Комисија је констатовала да неблаговремених понуда у предметној јавној набавци 

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: „НЕИМАР-ГРАД“доо,Кнеза Михаила бр.15, 

Калуђерица - Београд 

                                    

Понуђена цена: 

                       

Вредност радова без ПДВ: 2.442.450,00 

ПДВ: 488.490,00 

Вредност радова са ПДВ: 2.930.940,00 

 

1. Рок извршења за све уговорене радове: је 30 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: „АСБ ПЛУС“доо, Земунска 1, Нови 

Београд     

                                         

Понуђена цена: 



Вредност радова без ПДВ: 1.999.540,00 

ПДВ: 399.908,00 

Вредност радова са ПДВ: 2.399.448,00 

 

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 

 

3.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА: LBGR „LIMEX“,  Цветка Јелисавчића 9, 

Бајина Башта                                             

 

Понуђена цена: 

                       

Вредност радова без ПДВ: 2.126.680,00 

ПДВ: 425.336,00 

Вредност радова са ПДВ: 2.552.016,00  

 

1.Рок извршења за све уговорене радове: је 20 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: 10 дана од дана завршетка радова 

 

4.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА: „ФОНАС“доо, Овчански пут 13, Борча-

Београд 

Понуђена цена: 

                       

Вредност радова без ПДВ: 2.629.715,00 

ПДВ: 525.943,00 

Вредност радова са ПДВ: 3.155.658,00 



 

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 

 

5.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА: ГП „БЕОБЕТОН“доо, Светосавска 197е, 

Београд-Барајево                                                

 

Понуђена цена: 

                       

Вредност радова без ПДВ: 2.805.700,00 

ПДВ: 561.140,00 

Вредност радова са ПДВ: 3.366.840,00 

 

1.Рок извршења за све уговорене радове: је 40 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 

 

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 „АСБ ПЛУС“доо, Земунска 1, Нови 

Београд. 

 

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 5 (пет) дана од дана објаве Одлуке о додели уговора на порталу УЈН. 



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 

 

 

 

 


