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На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 

68/2015), Одлуке директора Основне школе „Филип Филиповић“ о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности радова који се односи на „Санација тоалета“, I бр 10/2017  од 

22.03.2017. по Позиву бр 10/2017,  доносим 

                                

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о додели уговора 

 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу „ASING“ д.о.о.  Београд, Ул. Браће Барух 

бр 20, број понуде: 54/17 од 29.03.2017.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

          Одлуком директора Основне школе „Филип Филиповић“ I бр 10/2017 од 

22.03.2017. покренут је поступак јавне набавке мале вредности радова који се 

односи  на „Санација тоалета“, ОРН 45332000, процењене вредности до 

3.421.962,50 динара без ПДВ-а.  (у даљем тексту: предметна јавна набавка), коју 

спроводи Службеник за јавне набавке.  

 

        Дана 23.03.2017. Позив за достављање понуда под бројем 10/2017 је 

постављен на Порталу јавних набавки и на сајту О.Ш. „Филип Филиповић“. У 

наведеном позиву утврђен је критеријум за избор најповољније понуде и то 

најнижа понуђена цена. Дана 31.03.2017 године је у просторијама ГО Вождовац, 

Устаничка бр 53, Београд, спроводен поступак јавног отварања понуда, о чему 

је састављен Записник о отварању понуда. Отварању понуда су присуствовали 

следећи представници понуђача: 

- „Asing“ д.о.о. који је поднео пуномоћје бр 58/17 

- ГЗЗ „Југославија“ који је поднео пуномоћје бр 220 

- ГД „Дабар“ д.о.о. који је поднео пуномоћјe бр 50-1 

- „Витон“ д.о.о. који је поднео пуномоћјa бр vt-0-66/17 и vt-0-66/17-1 

- „Cubing“ д.о.о. који је поднео пуномоћје бр 007139759 

- „ГМБ Корпорација“ д.о.о. који је поднео пуномоћје бр 106 

- ГЗЗ„Адаптација тим“ који је поднео пуномоћје бр 55 

-  

Стручна оцена понуда спроведена је дана 06.04.2017.  на основу које је 

сачињен Извештај о стручној оцени понуда (у даљем тексту: Извештај). 

Увидом у Извештај утврђено је следеће: 

                  - да је понуде доставило девет понуђача и то :  

 

ПРЕГЛЕД ПОНУДА 

 

На основу извршеног прегледа понуда, а у складу са  поднетим доказима  о 

испуњености услова предвиђених чланом  75. и 76. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015), утврђено је да је 

пристигло девет понуда и то:   

                            

1. ПОНУДА Бр: 10/2017-I „CUBING“ д.о.о.  Београд, Ул. Милана Ракића бр 

48, благовремена, одговарајућа и прихватљива. 
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Понуђач подноси заједничку понуду: 

- „Ударник Градња“ д.о.о. Београд, Ул. Милана Ракића бр 48 

- „Аса Ибелик“ д.о.о. Београд, Ул. Милана Ракића бр 48 

 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 2.702.088,60 динара без ПДВ-а 

 

 је 3.242.506,32 динара са ПДВ-ом  

 
 

2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао. 
 
 

3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема 
радова. 
 

4) Рок и начин плаћања: 15 од дана пријема исправног рачуна/окончане 
ситуације. 

 

5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

 

 

2. ПОНУДА Бр: 10/2017-II ГЗЗ „ЈУГОСЛАВИЈА“ Београд, Ул. Мишка 

Јовановића бр 24, благовремена, одговарајућа и неприхватљива из разлога 

што није испуњен додатни услов предвиђен чланом 76. ЗЈН и конкурсном 

документацијом, па се неће узимати даље у разматрање. 

 

Понуђач самостално подноси понуду. 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 2.432.385,10 динара без ПДВ-а 

 

  је 2.918.862,12 динара са ПДВ-ом  

 
 

2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао. 
 
 

3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема 
радова. 
 

4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног 
рачуна/окончане ситуације. 

 

5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

 

Образложење:    
За доказивање техничког капацитета се од понуђача захтевало да доставе: 

- Извод из последњег пописа основних средстава власника, оверен од 

стране овлашћеног лица и печатиран, са видљиво назначеним 

средствима која су тражена – за сва тражена возила и опрему 
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- Фотокопије саобраћајних дозвола важећих на дан подношења понуда и 

одштампане податке са читача саобраћајних дозвола за возила и 

грађевинске машине 

- Уколико понуђач не поседује у власништву наведени капацитет, 

доставља уговор о финансијском лизингу у којем је понуђач наведен 

као прималац лизинга или уговор са трећим лицем са којим понуђач 

има успостављену пословну сарадњу којом му је омогућено коришћење 

наведеног средства и саобраћајну дозволу важећу на дан подношења 

понуда са одштампаним подацима са читача саобраћајне дозволе или 

пописну листу основних средстава за 2016 годину, која гласи на име 

трећег лица са којим је понуђач закључио наведени уговор или уговор о 

закупу. Ако у наведеним документима нема уписаних података о 

носивости возила или машине, понуђач је у обавези да достави 

документ из којег је могуће то утврдити (нпр полису осигурања). У 

случају да је понуђач постао власник основних средстава тражених у 

оквиру довољног техничког капацитета после 31.12.2016. уместо 

пописне листе може доставити други доказ из којег се јасно види да је 

власник траженог основног средства (рачун или купопродајни уговор и 

др). 

Поменути понуђач је доставио Уговор о закупу бр 62/4 од 25.05.2015. закључен 

са ГП „Југоградња“ д.о.о. Београд, Ул. Породице Трајковић бр 3, а за следећи 

капацитет: ЦО 2 апарат за варење, електро апарат и брусилица; и Пописну листу 

основних средстава закључну са 31.12.2016. фирме ГП „Југоградња“ д.о.о. 

Београд, Ул. Породице Трајковић бр 3 а. С обзиром на то да у члану 6. 

поменутог Уговора јасно стоји да се Уговор закључује на период од годину дана 

почев од 25.05.2015. до 25.05.2016. сматрамо да поменути понуђач није испунио 

захтевани технички капацитет. 

Из свега горе наведеног, понуђач није испунио додатни услов предвиђен чланом 

76. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, па се понуда неће 

узимати даље у разматрање. 

 

 

3. ПОНУДА Бр: 10/2017-III „ДАБАР“ д.о.о.  Београд, Ул. Кумодрашка бр 57, 

благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

Понуђач самостално подноси понуду. 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 2.839.740,60 динара без ПДВ-а 

 

  је 3.407.688,72 динара са ПДВ-ом  

 
 

2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао. 
 
 

3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема 
радова. 
 

4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног 
рачуна/окончане ситуације. 

 

5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 
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4. ПОНУДА Бр: 10/2017-IV „ВИТОН“ д.о.о.  Београд, Ул. 29. Новембра бр 

23 ц, Болеч, благовремена, одговарајућа и прихватљива 

 

Понуђач подноси заједничку понуду: 

- „Legas Group“ д.о.о. Београд, Ул. Трећа Сутјеска вр 2 а. 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 2.349.377,00 динара без ПДВ-а 

 

  је 2.819.252,40 динара са ПДВ-ом  

 
 

2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао. 
 
 

3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема 
радова. 
 

4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног 
рачуна/окончане ситуације. 

 

5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

 

 

 

5. ПОНУДА Бр: 10/2017-V „ГМБ-КОРПОРАЦИЈА“ д.о.о.  Београд, Ул. 

Трговачка бр 85 б, благовремена, одговарајућа и прихватљива 

 

Понуђач самостално подноси понуду. 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 2.583.738,60 динара без ПДВ-а 

 

  је 3.100.486,32 динара са ПДВ-ом  

 
 

2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао. 
 
 

3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема 
радова. 
 

4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног 
рачуна/окончане ситуације. 
 

5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

 

 

6. ПОНУДА Бр: 10/2017-VI „ASING“ д.о.о.  Београд, Ул. Браће Барух бр 20, 

благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

Понуђач понуду подноси самостално. 
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1) Укупна понуђена цена: 

         

  је 2.306.142,20 динара без ПДВ-а 

 

  је 2.767.370,64 динара са ПДВ-ом  

 
 

2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао. 
 
 

3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема 
радова. 
 

4) Рок и начин плаћања: 15 од дана пријема исправног рачуна/окончане 
ситуације. 

 

5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

 

 

7. ПОНУДА Бр: 10/2017-VII ГЗП „МОБИЛГРАДЊА“ д.о.о.  Београд, Ул. 

Устаничка бр 189/3, благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

Понуђач понуду подноси самостално. 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 2.369.567,00 динара без ПДВ-а 

 

  је 2.843.480,40 динара са ПДВ-ом  

 
 

2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао. 
 
 

3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема 
радова. 
 

4) Рок и начин плаћања: 15 од дана пријема исправног рачуна/окончане 
ситуације. 

 

5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

 

 

8. ПОНУДА Бр: 10/2017-VIII ГЗЗ „АДАПТАЦИЈА ТИМ“  Београд, Ул. 

Бачка бр 68 б, благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

Понуђач подноси заједничку понуду: 

- ГЗД „Веграп“ д.о.о. Београд, Ул Бачка бр 68 б. 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 2.341.865,00 динара без ПДВ-а 

 

  је 2.810.238,00 динара са ПДВ-ом  
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2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао. 
 
 

3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема 
радова. 
 

4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног 
рачуна/окончане ситуације. 

 

5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

 

 

9. ПОНУДА Бр: 10/2017-IX ГЗЗ СЗТР „AQUA CALLORE“  Београд, Ул. 

Бачка бр 68 б, благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

Понуђач подноси заједничку понуду: 

- „Грасинг“ пр, Београд, Ул. Винарска бр 5 а. 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 2.959.784,10 динара без ПДВ-а 

 

  је 3.551.740,92 динара са ПДВ-ом  

 
 

2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао. 
 
 

3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема 
радова. 
 

4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног 
рачуна/окончане ситуације. 

 

5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

 

 

 

ОЦЕНА ПОНУДА 

 

 

Приликом оцењивања свих благовремених, одговарајућих и прихватљивих  

понуда, а имајући у виду да је критеријум за избор најнижа понуђена цена, 

Службеник за јавне набавке је утврдио следећу ранг листу: 

 

1. ПОНУДА Бр: 10/2017-VI „ASING“ д.о.о.  Београд, Ул. Браће Барух бр 

20, благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

Понуђач понуду подноси самостално. 

 

 

1) Укупна понуђена цена: 

         

  је 2.306.142,20 динара без ПДВ-а 

 

  је 2.767.370,64 динара са ПДВ-ом  
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2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао. 
 
 

3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема 
радова. 
 

4) Рок и начин плаћања: 15 од дана пријема исправног рачуна/окончане 
ситуације. 

 
5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

 

 

2. ПОНУДА Бр: 10/2017-VIII ГЗЗ „АДАПТАЦИЈА ТИМ“  Београд, Ул. 

Бачка бр 68 б, благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

Понуђач подноси заједничку понуду: 

- ГЗД „Веграп“ д.о.о. Београд, Ул Бачка бр 68 б. 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 2.341.865,00 динара без ПДВ-а 

 

  је 2.810.238,00 динара са ПДВ-ом  

 
 

2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао. 
 
 

3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема 
радова. 
 

4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног 
рачуна/окончане ситуације. 

 

5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

 

 

3. ПОНУДА Бр: 10/2017-IV „ВИТОН“ д.о.о.  Београд, Ул. 29. Новембра 

бр 23 ц, Болеч, благовремена, одговарајућа и прихватљива 

 

Понуђач подноси заједничку понуду: 

- „Legas Group“ д.о.о. Београд, Ул. Трећа Сутјеска вр 2 а. 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 2.349.377,00 динара без ПДВ-а 

 

  је 2.819.252,40 динара са ПДВ-ом  

 
 

2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао. 
 
 

3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема 
радова. 
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4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног 
рачуна/окончане ситуације. 

 

5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

 

 

4. ПОНУДА Бр: 10/2017-VII ГЗП „МОБИЛГРАДЊА“ д.о.о.  Београд, 

Ул. Устаничка бр 189/3, благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

Понуђач понуду подноси самостално. 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 2.369.567,00 динара без ПДВ-а 

 

  је 2.843.480,40 динара са ПДВ-ом  

 
 

2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао. 
 
 

3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема 
радова. 
 

4) Рок и начин плаћања: 15 од дана пријема исправног рачуна/окончане 
ситуације. 

 

5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

 

 

5. ПОНУДА Бр: 10/2017-V „ГМБ-КОРПОРАЦИЈА“ д.о.о.  Београд, Ул. 

Трговачка бр 85 б, благовремена, одговарајућа и прихватљива 

 

Понуђач самостално подноси понуду. 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 2.583.738,60 динара без ПДВ-а 

 

  је 3.100.486,32 динара са ПДВ-ом  

 
 

2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао. 
 
 

3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема 
радова. 
 

4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног 
рачуна/окончане ситуације. 
 

5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

 

 

6. ПОНУДА Бр: 10/2017-I „CUBING“ д.о.о.  Београд, Ул. Милана Ракића 

бр 48, благовремена, одговарајућа и прихватљива. 
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Понуђач подноси заједничку понуду: 

- „Ударник Градња“ д.о.о. Београд, Ул. Милана Ракића бр 48 

- „Аса Ибелик“ д.о.о. Београд, Ул. Милана Ракића бр 48 

 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 2.702.088,60 динара без ПДВ-а 

 

  је 3.242.506,32 динара са ПДВ-ом  

 
 

2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао. 
 
 

3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема 
радова. 
 

4) Рок и начин плаћања: 15 од дана пријема исправног рачуна/окончане 
ситуације. 

 

5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

 

 

7. ПОНУДА Бр: 10/2017-III „ДАБАР“ д.о.о.  Београд, Ул. Кумодрашка бр 

57, благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

Понуђач самостално подноси понуду. 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 2.839.740,60 динара без ПДВ-а 

 

  је 3.407.688,72 динара са ПДВ-ом  

 
 

2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао. 
 
 

3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема 
радова. 
 

4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног 
рачуна/окончане ситуације. 

 

5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

 

 

 

8. ПОНУДА Бр: 10/2017-IX ГЗЗ СЗТР „AQUA CALLORE“  Београд, Ул. 

Бачка бр 68 б, благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

Понуђач подноси заједничку понуду: 

- „Грасинг“ пр, Београд, Ул. Винарска бр 5 а. 
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1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 2.959.784,10 динара без ПДВ-а 

 

  је 3.551.740,92 динара са ПДВ-ом  

 
 

2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао. 
 
 

3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема 
радова. 
 

4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног 
рачуна/окончане ситуације. 

 

5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

 

 

 

На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 10/2017 од 

06.04.2017. доносим одлуку као у диспозитиву. 

               

           Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и сајту школе и доставити: 

Службенику за јавне набавке, Рачуноводству  и архиви О.Ш. „Филип 

Филиповић“. 
 

           Поука о правном леку: Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, који има интерес за 

доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Република Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).  

 

 

 

 

ДИРЕКТОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ 

I Број: 10/2017 од  10.04.2017.  

 

 

 

      ДИРЕКТОР 

           Душан Кићовић 

 


