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    На основу члана  108 став 1. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», број 

124/12/,14/15,68/2015 ), и  Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку Извођење 

радова на санацији влаге на  објекту музичке школе »Јосиф Маринковић» Зрењанин» број  

ЈН 1.3.1/18-радови, ,  пуномоћник по овлашћењу  Музичкe школe Јосиф Маринковић»» Зрењанин 

доноси  следећу: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

у поступку јавне набавке  

 Извођење радова на санацији влаге на  објекту музичке школе »Јосиф Маринковић» 

Зрењанин 

 

                    УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу: СГР«МВ Развој»Клек 29.Херцеговачке 

Бригаде 39, Матични број:60886792 и ПИБ: 105235229 чија понуда је благовремена, одговарајућа 

и прихватљива, са понуђеном укупном ценом од   1.846.180,00 динара без ПДВ, а што са ПДВ 

износи 2.215.416,00 динара, гарантним периодом 3 године од дана завршетка радова  и роком 

важења понуде од 30 дана од дана отварања понуда 

 

Образложење 

 

   Одлуком  број 1575 од 24.08.2018.године од стране  Наручиоца Музичка школа «Јосиф 

Маринковић» Зрењанин покренут је поступак јавне набавке мале вредности за набавку Извођење 

радова на санацији влаге на  објекту музичке школе »Јосиф Маринковић» Зрењанин». 

 
 Наручилац Музичка школа «Јосиф Маринковић» Зрењанин је донео одлуку о спровођењу  

поступка јавне набавке од стране више наручилаца – када  један наручилац  овласти другог 

наручиоца  да у његовор име и за његов рачун спроведе псотупак јавне набавке или предузме 

одређене радње у поступку број 1576 од 24.08.2018.. године којом је овластио Градску управу Града 

Зрењанина за спровођење поступка предметне јавне набавке као Наручиоца по овлашћењу. 

 

        Процењена вредност јавне набавке је 2.000.000,00 динара без ПДВ.  

        Врста јавне набавке је набавка радова.       

        Предмет јавне набавке је набавка Извођење радова на санацији влаге на  објекту 

музичке школе »Јосиф Маринковић» Зрењанин». 

.        Назив и ознака  из општег речника јавне набавке је  

ОРН 45000000 –грађевински радови 

Укупна процењена вредност предметне јавне набавке износи 2.000.000,00 динара без 

ПДВ, а која је предвиђена у Плану набавки  Музичке школа «Јосиф Маринковић» Зрењанин 

за 2017. годину,  број  1568 од 23.08.2018. године. 

 

          До истека рока за подношење понуда односно до 07.09.2018. године до 09,00 часова,  

за  јавну набавку Извођење радова на санацији влаге на  објекту музичке школе »Јосиф 

Маринковић» Зрењанин», ЈН 1.3.1 – радови,по позиву 404-14-12-2/2018-IV-08-05 на адресу 

Наручиоца благовремено  је стигло 2 понудe: 

 

 

 

 

 



 2  
 

Ред. 

Број 

Број под којим 

је понуда 

заведена код 

Наручиоца 

Назив или шифра понуђача 

Адреса понуђача 

 

Датум 

пријема 

Час. 

1. 404-14-12-

6/2018-IV-08-05 

 

 

«ХКС» Жабаљска бр.87,Зрењанин 

 

06.09.2018.год 08,08 часова 

2. 404-14-12-

7/2018-IV-08-05 

СГР «МВ РАЗВОЈ» Клек, 29. 

Херцеговачке бригаде 39, Клек 

07.09.2018.год 08,18 часова 

       

            Поступак отварања понуда спроведен је дана  07.09.2018. године у 11,00 часова, о 

чему је   сачињен Записник о отварању број 404-14-12-8/2018-IV-08-05. 

 

           Прегледом приспелих понуда и након  стручне оцене  у складу са Законом о јавним 

набавкама, Комисија за јавну набавку је  утврдила следеће: 

      1. Самостална понуда понуђача  «ХКС» Жабаљска бр.87,Зрењанин,, Матични број: 

60329494;  ПИБ: 104607271  75/2018  од 03.09.2018., је благовремена, одговарајућа и 

прихватљива. Понуђач је понудио укупну цену од 1.885.800,00 динара без ПДВ односно 

2.262.960,00 динара са ПДВ, гарантни период 3 године од дана завршетка радова и  рок 

важења понуде од 30 дана од дана отварања понуда.  

2. Самостална понуда понуђача СГР «МВ РАЗВОЈ» Клек, 29. Херцеговачке бригаде 

39, Клек, Матични број: 60886792;  ПИБ: 105235229 број 52  од 05.09.2018., је 

благовремена, одговарајућа и прихватљива.Понуђач је понудио укупну цену од 1.846.180,00 

динара без ПДВ односно 2.215.416,00 динара са ПДВ, гарантни период 3 године од дана 

завршетка радова и  рок важења понуде од 30 дана од дана отварања понуда. 

 
Након стручне оцене понуда наручилац је констатовао да постоји рачунска грешка у  

о образцу структуре цене  код  изолатерских радова  и молерско фарбарских .Све јединичне 

цене су уписане тако да је комисија извела укупне износе за изолатерске радове 324.120,00 дин а за 

молерско фарбарске радове 474.520,00 дин..Укупан износ који је наведен у Записнику са отварања 

понуда остаје исти . 
У тачки 9.2  дела VIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА  САЧИНЕ  ПОНУДУ из 

конкурсне документације,  предвиђено је да Наручилац може, уз сагласност понуђача да изврши 

исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања 

понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву. 

Дана 07.09.2018.године наручилац је  путем е-маил затражио сагласност понуђач како би 

наручилац могао да   исправи  напред наведене  рачунске грешке , што је понуђач 10.09.2018. и 

урадио. 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 

Критеријум за избор најповољније понуде је «најниже понуђена цена». 

 
        Конкурсном документацијом је предвиђена методологија рангирања понуда за  благовремене, 

одговарајуће и прихватљиве понуде а према критеријуму најнижа понуђена цена сачињена је 

следећа:  
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РАНГ ЛИСТА 

Ред. 

Бр. 

ПОНУЂАЧ Понуђена цена без 

ПДВ  

Понуђена цена са 

ПДВ 

1. СГР «МВ РАЗВОЈ» Клек, 29. 

Херцеговачке бригаде 39, Клек 

 

 

1.846.180,00 динара 2.215.416,00 динара 

2. «ХКС» Жабаљска бр.87,Зрењанин 

1.885.800,00 динара 2.262.960,00 динара 

 

 Одредбом члана 107. став 1. ЗЈН  (''Сл.гласник РС'', број 124/12, 14/2015, 68/15) прописано је, 

да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке пошто прегледа и оцени понуде, одбије све 

неприхватљиве понуде.  

 

         Одредбом члана 107. став 3. ЗЈН (''Сл.гласник РС'', број 124/12, 14/2015, 68/15) прописано је да  

Наручилац   доноси Одлуку о додели уговора ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.  

        
          Након стручне оцене  понуда, Комисија за јавну набавку предлаже  Наручиоцу:  

 

 -Да самосталну понуду понуђача: СГР «МВ Развој» Клек 29.Херцеговачке бригаде 39; 

Матични број:60886792; ПИБ: 105235229   прихвати као благовремену, одговарајућу и прихватљиву, 

са понуђеном укупном  ценом   од 1.846.180,00 динара  без ПДВ, а што са ПДВ износи  2.215.416,00 

динара, са гарантним роком од 3 године и роком важења понуде од 30 дана од дана отварања 

понуда 

            -да донесе  Одлуку о додели уговора којом се уговор за јавну набавку Извођење радова на 

санацији влаге на  објекту музичке школе »Јосиф Маринковић» Зрењанин  , додељује   

понуђачу СГР «МВ Развој» Клек 29.Херцеговачке бригаде 39; Матични број:60886792; ПИБ: 

105235229 .   

 

 

   На основу свега изнетог, Наручилац је донео Одлуку као у диспозитиву.  

 

 

 ОДЛУКУ ОБЈАВИТИ: 
 Портал јавних набавки - www.portal.ujn.gov.rs 

 Интернет страница наручиоца – www.josifzr.edu.rs 

 

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

у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтев за заштиту права  се подноси наручиоцу, а копија се  

истовремено доставља Републичкој комисији за  

заштиту права у поступцима јавних набавки.                                                       

                      

 

 

 

 

                                                                                                             

          За Наручиоца 

Пуномоћник по овлашћењу  

                                                                                                    __________________________ 

                                                                                                               Сантина Цвејић 

 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.josif.edu.rs/

