
 

 

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12), доносим 

 

 

                                                                      О Д Л У К А 

 

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача SAMEX, doo, Болеч, 11000 Београд, број 
64/14 од 11.07.2014. године, код наручиоца заведена под бројем 374/6 од 15.07.2014. године. 

                                                                        Образложење 

Наручилац је дана 07.07.2014. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности 02/2014 бр. 374/1, за јавну набавкумале вредности,  радови на инвестиционо текућем 
одржавању зграде факултета у улици Ватрослава Јагића бр. 5., за потребе запослених Наручиоца. 
Јавна набавка мале вредности је оглашена на Порталу јавних набавки под бројем 411841. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештак о истом, контстатовала је следеће: 

1. Поступак јавне набавке мале вредности спроводи  Математички факултет, Студентски трег 12-
16, Београд. 

2. Предмет уговора јавне набавке мале вредности-  радови на инвестиционо текућем одржавању 
зграде факултета у улици Ватрослава Јагића бр. 5, за потребе запослених Наручиоца. 

3. У поступку јавне набавке је у року за достављање понуда пристигло 3 (три) понуде. 

  Благовремено, тј. до дана  15.07.2014. године до  14 часова, примљене су понуде следећих 
понуђача и то по наведеном редоследу: 

     

Р.број Назив  Седиште понуђача Бој под којим је 
понуда заведена 

1.  PEK‐ ING,doo   Устаничка 128 а/в, 11000Београд   374/5 од 15.07.2014. 
2. SAMEX, doo   Болеч, 11000 Београд  374/6 од 15.07.2014. 
3. BAUWESEN doo,    Карађорђева 32а, 11550 Лазаревац, 

Београд 
374/7 од 15.07.2014. 

 

 



Неблаговремене понуде: НИЈЕ БИЛО 

Приликом разматрања понуда, утврђено је да понуђач PEK- ING, doo, Устаничка 28а, Београд 
доставио понуду чија укупна цена прелази износ од 3.000 000 динара без пдв-а, што је више од 
процењене вредности јавне набавке мале вредности предвиђење Одлуком о покретању поступка и 
планом јавних набавки Математичког факултетта. С тим у вези, комисија је констатовала да је 
понуда понуђача PEK- ING, doo неприхватљива и неодговарајућа,  тиме није даље  ни разматрана.  

 

Елементи критеријума за доделу уговора са бројем пондера, начином обрачунавања пондера и 
бројем пондера који су додељени применом одговарајуће формуле, укупно додељеним бројем 
пондера за сваког понуђача понаособ . 

Назив и седиште 
понуђача 

PEK‐ ING, Устаничка 128 а/в 11000 
Београд 
 
 

Обавезни услови за учешће у 
поступку  јавне  набавке  из 
чла.  75.  И  76.  Закона    о 
јавним набавкама 

1.  Да  је  регистрован  код 
надлежног  органа,  односно 
уписан  у  одговарајући 
регистар,  доказ  Извод  из 
Регистра 

2.  Извод  из  казнене 
евиденције да није осуђиван  
за  кривична  дела  из  члана 
75, ст. 1, тч 2. Закона 

3. Да му није изречена мера 
забране  обављања 
делатности, доказ: Потврда 

4.  Да  је  измирио  доспеле 
порезе,  доприносе  и  друге 
јавне  дажбине,  доказ: 
Уверење Пореске управе 

5. Да има важећу дозволу за 
обављање  делатности, 

 
 
 
 
 
       ДА                                           НЕ 
 
 
 
     
 
 
 
 
   ДА                                           НЕ 
 
 
 
      ДА                                            НЕ 
 
 
 
 
 
      ДА                                            НЕ 
 
 
 
      ДА                                            НЕ 
 



доказ: неоверена копија 

6.  Изјава  о  поштовању 
прописа о  заштити на раду  , 
запошљавању  и  условима 
рада,  заштити  животне 
средине,  као и да  је ималац 
интелектуалне  својине, 
доказ:  Потписан  и  оверен 
Образац изјаве, поглавље V 

 

Додатни услови  за  учешће у 
поступку  јавне  набаке  мале 
вредности 

1. Извештај о бонитету издат 
од стране надлежног органа, 
неоверена копија 

2.  Списак  најважнијих 
изведених радова 

3. Стручне референце 

4.  Узорак  призвода  које  ће 
понуђач извести/ уградити 

 
 
 
      ДА                                            НЕ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   ДА                                            НЕ 
 
  
   ДА                                            НЕ 
 
   
  ДА                                            НЕ 
 
   
  ДА                                            НЕ 
 
 
Достављен узорак прозора 
 
 
 
 
 

  2. Понуђена цена  СВЕ ЦЕНЕ СУ БЕЗ ПДВ‐ а 

      ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА   
   180 813,50 дин 
 
                                                      



       СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

 

 
 
3.201 640,00 дин 

      ЛИМАРСКИ РАДОВИ   
   199 111,50 дин 

      РАЗНИ РАДОВИ  1.087 038,00 дин 

      ПРИПРЕМНО  ЗАВРШНИ 
РАДОВИ 

      73 000,00 дин 

   УКУПНА  ЦЕНА  РАДОВА  СА 
пдв‐ ом 

5. 689 923,60 дин 

   УКУПНА ЦЕНА РАДОВА БЕЗ 
пдв‐ а 

4. 741 603,00 дин 

  РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА  15 дана по привременој 
сиуацији, и 15 дана по окнчаној 
ситуацији 

  РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  30 дана 

  РОК ИСПОРУКЕ  45 календарских дана 

  ГАРАНТНИ РОК  24 месеца 

 МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ  Договор са инвеститором 

 

Назив и седиште 
понуђача 

SAMEX, doo, Болеч, 11000 Београд 
 
 

Број додељених поена 

Обавезни услови за учешће у 
поступку  јавне  набавке  из 
чла.  75.  И  76.  Закона    о 
јавним набавкама 

1.  Да  је  регистрован  код 
надлежног  органа,  односно 
уписан  у  одговарајући 
регистар,  доказ  Извод  из 
Регистра 

2.  Извод  из  казнене 
евиденције да није осуђиван  

 
 
 
 
 
       ДА                                           НЕ 
 
 
 
      
 
 
 
 ДА                                           НЕ 

 



за  кривична  дела  из  члана 
75, ст. 1, тч 2. Закона 

3. Да му није изречена мера 
забране  обављања 
делатности, доказ: Потврда 

4.  Да  је  измирио  доспеле 
порезе,  доприносе  и  друге 
јавне  дажбине,  доказ: 
Уверење Пореске управе 

5. Да има важећу дозволу за 
обављање  делатности, 
доказ: неоверена копија 

6.  Изјава  о  поштовању 
прописа о  заштити на раду  , 
запошљавању  и  условима 
рада,  заштити  животне 
средине,  као и да  је ималац 
интелектуалне  својине, 
доказ:  Потписан  и  оверен 
Образац изјаве, поглавље V 

 

Додатни услови  за  учешће у 
поступку  јавне  набаке  мале 
вредности 

1. Извештај о бонитету издат 
од стране надлежног органа, 
неоверена копија 

2.  Списак  најважнијих 
изведених радова 

3. Стручне референце 

4.  Узорак  призвода  које  ће 
понуђач извести/ уградити 

 
 
 
   
    ДА                                            НЕ 
 
 
 
 
      ДА                                            НЕ 
 
 
 
      
 ДА                                            НЕ 
 
 
 
 
      ДА                                            НЕ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   ДА                                            НЕ 
 
  
   ДА  20 поена                         НЕ 
 
   
  ДА                          НЕ 0 поена   
 
    ДА       20 поена                  НЕ          
 
 
Достављен узорак прозора и 
врата                        



  2. Понуђена цена  СВЕ ЦЕНЕ СУ БЕЗ ПДВ‐ а   

      ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА   
      59 908,80 дин 
 
                                                      

 

       СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

 

 
 
2.297 361,80 дин 

 

      ЛИМАРСКИ РАДОВИ   
     93 536,10 дин 

 

      РАЗНИ РАДОВИ     405 297,00 дин   

      ПРИПРЕМНО  ЗАВРШНИ 
РАДОВИ 

   105 000,00 дин   

   УКУПНА  ЦЕНА  РАДОВА  СА 
пдв‐ ом 

3. 553 324,44 дин  37,9 поена 

   УКУПНА ЦЕНА РАДОВА БЕЗ 
пдв‐ а 

2. 961 103,70 дин  37,9 поена 

  РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА  5 дана по привременој сиуацији, 
и 15 дана по окнчаној ситуацији 

 

  РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  30 дана   

  РОК ИСПОРУКЕ  45 календарских дана   

  ГАРАНТНИ РОК  5 година   

 МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ  Адреса Наручиоца   

УКУПНО ПОЕНА                77,9 
 

Назив и седиште 
понуђача 

BAUWESEN doo, Карађорђева 32а, 11550 
Лазаревац, Београд 
 
 

Број додељених поена 



Обавезни услови за учешће у 
поступку  јавне  набавке  из 
чла.  75.  И  76.  Закона    о 
јавним набавкама 

1.  Да  је  регистрован  код 
надлежног  органа,  односно 
уписан  у  одговарајући 
регистар,  доказ  Извод  из 
Регистра 

2.  Извод  из  казнене 
евиденције да није осуђиван  
за  кривична  дела  из  члана 
75, ст. 1, тч 2. Закона 

3. Да му није изречена мера 
забране  обављања 
делатности, доказ: Потврда 

4.  Да  је  измирио  доспеле 
порезе,  доприносе  и  друге 
јавне  дажбине,  доказ: 
Уверење Пореске управе 

5. Да има важећу дозволу за 
обављање  делатности, 
доказ: неоверена копија 

6.  Изјава  о  поштовању 
прописа о  заштити на раду  , 
запошљавању  и  условима 
рада,  заштити  животне 
средине,  као и да  је ималац 
интелектуалне  својине, 
доказ:  Потписан  и  оверен 
Образац изјаве, поглавље V 

 

Додатни услови  за  учешће у 
поступку  јавне  набаке  мале 
вредности 

1. Извештај о бонитету издат 

 
 
 
 
 
        
 
ДА                                           НЕ 
 
 
 
     
 
 
   ДА                                           НЕ 
 
 
 
      ДА                                            НЕ 
 
 
 
 
      ДА                                            НЕ 
 
 
 
      ДА                                            НЕ 
 
 
 
 
      ДА                                            НЕ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 



од стране надлежног органа, 
неоверена копија 

2.  Списак  најважнијих 
изведених радова 

3. Стручне референце 

4.  Узорак  призвода  које  ће 
понуђач извести/ уградити 

 
 ДА                                            НЕ 
 
  
   ДА  5 поена                         НЕ 
 
   ДА                          НЕ 0 поена   
 
   ДА                         НЕ  0 поена           
 
 
 

  2. Понуђена цена  СВЕ ЦЕНЕ СУ БЕЗ ПДВ‐ а   

      ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА   
     140 238,800 дин 
 
                                                      

 

       СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

 

 
 
1.765 740,00 дин 

 

      ЛИМАРСКИ РАДОВИ   
     53 713,80 дин 

 

      РАЗНИ РАДОВИ     767 200,80 дин   

      ПРИПРЕМНО  ЗАВРШНИ 
РАДОВИ 

    80 000,00 дин   

   УКУПНА  ЦЕНА  РАДОВА  СА 
пдв‐ ом 

3. 368 271,12 дин  40,0 поена 

   УКУПНА ЦЕНА РАДОВА БЕЗ 
пдв‐ а 

2. 806 892,60 дин  40,0 поена 

  РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА  Без аванса, 5 дана по 
привременој сиуацији, и 15 дана 
по окнчаној ситуацији 

 

  РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  30 дана   

  РОК ИСПОРУКЕ  45 календарских дана   

  ГАРАНТНИ РОК  2 године од завршетка радова   

 МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ  Адреса Наручиоца   



УКУПНО ПОЕНА                45,0 
 

 

Називи, односно име понуђача чија је понуда одбијена и разлози за њихово одбијање: 

 Приликом разматрања понуда, утврђено је да понуђач PEK- ING, doo, Устаничка 28а, Београд 
доставио понуду чија укупна цена прелази износ од 3.000 000 динара без пдв-а, што је више од 
процењене вредности јавне набавке мале вредности предвиђење Одлуком о покретању поступка и 
планом јавних набавки Математичког факултетта. С тим у вези, комисија је констатовала да је 
понуда понуђача PEK- ING, doo неприхватљива и неодговарајућа,  тиме није даље  ни разматрана.  

Образложење: 

Додела поена за цену посла се вршила према томе ко је доставио мању укупну цену добио је 
максималана број поена, а укупна цена другог понуђача се бодовала срамерно понуђеним ценама у 
односу на максималан број поена. 

Додела поена за списак најважнијих изведених радова се вршио према достављеном списку 
изведених радова понуђача, али су се узимали у обзир само изведени радови који су слични и 
сродни предмету јавне набавке. Понуда са већим бројем сличних изведених радова је добио 
максималан број поена, а следећи понуђач који има мањи број сличних изведених радова срамерно 
у односу на максималан број поена. 

 

 Критеријум за доделу уговора је: економски најповољнија понуда 

 

4. Комисија после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача     SAMEX, 
doo, Болеч, 11000 Београд,  и предлаже Наручиоцу његов избор. 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору 
најповољнијег понуде, те је донело одлуку о избору о избору најповољније понуде којом се понуда 
понуђача  SAMEX, doo, Болеч, 11000 Београд број 64/14 од 11.07.2014.  код наручиоца заведена под 
бројем 374/6 од 15.03.2014. године, бира као најповољнија 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана њеног пријема. 

                                                                                              

                                                                                                         ДЕКАН МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

                                                                                                          Проф. др Миодраг Матељевић 

                                                                   



Доставити: 

‐ Свим понуђачима 


