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Наручилац: ОШ’’ЛАЗА КОСТИЋ’’ 

Адреса: Лазе Костића бр. 42 

Место: КОВИЉ 

Број: 436 

Датум: 14.9.2018. 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), и Извештаја о стручној оцени понуда, доносим:  

 

                                                                    О Д Л У К У  
                                                               о додели уговора  
Уговор о јавној набавци мале вредности бр. 4/2018, за набавку радова "Инвестиционо 
одржавање објекта – замена столарије прва фаза у ОШ"Лаза Костић" Ковиљ, за потребе 
наручиоца ОШ"Лаза Костић" ул. Лазе Костића бр. 42., Ковиљ. 

 
                                                           О б р а з л о ж е њ е  
Наручилац је дана 24.8.2018. године донео Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности бр. 
4/2018, за набавку радова "Инвестиционо одржавање објекта – замена столарије прва фаза у 
ОШ"Лаза Костић" Ковиљ,  за потребе наручиоца ОШ"Лаза Костић" ул. Лазе Костића бр. 42., Ковиљ.  
За предметну јавну набавку наручилац је дана 29.8.2018. године објавио позив за подношење 
понуда и конкурсну документацију, на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.  
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднете су 2 понуде.  
Након спроведеног јавног отварања понуда, службеник за јавне набавке је приступио стручној 
оцени понуда и сачинио Извештај о стручној оцени понуда. 
 У извештају о стручној оцени понуда бр. 435 од 14.9.2018. године, службеник за јавне набавке је 
констатовао следеће: 

 
1) Врста предмета јавне набавке: 

Радови х 

 
2) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке: 
Инвестиционо одржавање објекта – замена столарије прва 
фаза у ОШ"Лаза Костић" Ковиљ 

Редни број јавне набавке: 4/2018 

Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности 

Процењена вредност јавне 
набавке (без ПДВ-а): 

4.916.666,66  РСД 

Вредност уговора о јавној 
набавци (без ПДВ-а): 

4.819.882,78  РСД 

Вредност уговора о јавној 
набавци (са ПДВ-ом): 

5.783.859,34  РСД 
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3) Образложење евентуалних одступања од плана набавки: 
 Нема одступања од плана набавки  
 
4) Основни подаци о понуђачима: 

Укупан број поднетих понуда: 2_ 

Благовремене понуде 

Ред.
бр. 

Број 
понуде 

Назив, место и адреса понуђача Матични број ПИБ 

1.       13-18 

Заједничка понуда: 
- "Bartolomeo blok"д.о.о.  

Хероја Пинкија 75, 21000 Нови Сад 
- "IBS"д.о.о. Косте Рацина 19, 

21000 Нови Сад 

20055855 
 
08775265 

103943043 
 

102291652 

 
2. 
 
 

190/18 

Заједничка понуда: 
- "GAT"д.о.о.  Бул. ослобођења 30а, 

21000 Нови Сад 
"Inst. za bezb. i preven. inz."д.о.о. Војводе 
Шупљикца 48, 21000 Нови Сад 

08311137 
 
08780315 

100447637 
 

102717596 

 
5) Стручна оцена понуда: 

Број под којим 
је понуда 
заведена 

Понуђач 

о
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Износ понуде 
без ПДВ-а 

418 

Заједничка понуда: 
- "Bartolomeo blok"д.о.о.  

Хероја Пинкија 75, 21000 Нови Сад 
- "IBS"д.о.о. Косте Рацина 19, 

21000 Нови Сад 

да да 4.819.882,78  РСД 

419 

Заједничка понуда: 
- "GAT"д.о.о.  Бул. ослобођења 

30а, 21000 Нови Сад 
- "Inst. za bezb. i preven. 

inz."д.о.о. Војводе Шупљикца 
48, 21000 Нови Сад 

да  не 3.587.480,00 РСД 

 

6) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози: 

Понуђач Разлози одбијања понуда 

Заједничка понуда: 
- "GAT"д.о.о.  Бул. 

ослобођења 30а, 21000 
Нови Сад 

- "Inst. za bezb. i preven. 
inz."д.о.о. Војводе 
Шупљикца 48, 21000 Нови 
Сад 

Заједничка понуда, понуђача "GAT"д.о.о.  Бул. ослобођења 
30а, 21000 Нови Сад и понуђача "Inst. za bezb. i preven. 
inz."д.о.о. Војводе Шупљикца 48, 21000 Нови Сад је 
неприхватљива. Наиме, на основу закљученог Споразума број 
278/18 од 05.09.2018. године, о заједничком наступању на 
јавну набавку Наручиоца ЈНМВ бр.4/2018, набавка радова - 
Инвестиционо одржавање објекта – замена столарије 
прва фаза у ОШ"Лаза Костић" Ковиљ, Наручилац је 
приликом прегледања и провере тачности докумената датих у 
понуди број 190/18 од 04.09.2018. године, уочио рачунске 
грешке у тачки VII ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, ПРЕДМЕР 
И ПРЕДРАЧУН, ПРИПРЕМНИ РАДОВИ, ставка 12. Наручилац 
је у обавези да по ЗЈН члан 93. став 4. од понуђача тражи 
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прихватање и извршење исправке рачунске грешке у 
поменутој ставки, где ставка 12 гласи: Демонтажа портала 
100/95цм      ком    12, понуђена јединична цена је 3.400,00 
дин, што укупно без обрачунатог ПДВ-а износи 40.800,00 дин., 
а не 50.800,00 дин, те је на основу напред написаног од 
понуђача "GAT"д.о.о.  Бул. ослобођења 30а, 21000 Нови 
Сад(носилац посла), дана 13.9.2018. године дописом тражио 
прихватање по ЗЈН члан 93. став 4. Понуђач "GAT"д.о.о.  Бул. 
ослобођења 30а, 21000 Нови Сад, је одговорио својим 
дописом да остаје при датим цена и не даје сагласност на 
исправку рачунске грешке, те је Наручилац такву понуду 
прогласио неприхватљивом. 

 
7) Критеријум за оцењивање понуде је :  Најнижа понуђена цена 
8) Ранг листа понуђача на основу примене критеријума: Најнижа понуђена цена 
 

Р.
бр 

Назив и место понуђача Понуђена цена (без 
ПДВ-а) 

1 

Заједничка понуда: 
- "Bartolomeo blok"д.о.о.  

Хероја Пинкија 75, 21000 Нови Сад 
- "IBS"д.о.о. Косте Рацина 19, 21000 Нови Сад 

4.819.882,78  РСД 

 
9) Назив и место понуђача коме се додељује уговор: 

"Bartolomeo blok"д.о.о., Хероја Пинкија 75, 21000 Нови Сад (носилац посла по споразуму о 
заједничком наступању бр. 07/18 од 30.8.2018.). 

Службеник за јавне набавке после стручне оцене понуда предлаже да се понуђачу "Bartolomeo 
blok"д.о.о., Хероја Пинкија 75, 21000 Нови Сад, као носиоцу посла, додели уговор о јавној набавци 
радова бр. 4/2018 "Инвестиционо одржавање објекта – замена столарије прва фаза у ОШ"Лаза 
Костић" Ковиљ. 

Директор ОШ"Лаза Костић" ул. Лазе Костића бр. 42., Ковиљ,  је прихватио предлог службеника за 
јавне набавке, да се уговор о јавној набавци бр. 4/2018 " Инвестиционо одржавање објекта – 
замена столарије прва фаза у ОШ"Лаза Костић" Ковиљ, додели понуђачу "Bartolomeo blok"д.о.о., 
Хероја Пинкија 75, 21000 Нови Сад по понуђеној цени од 4.819.882,78 РСД-а.  

   
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђачи могу наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од 
дана објављивања исте на Порталу ЈН. 

 

       Директор О.Ш. " Лаза Костић "  
       ул. Лазе Костића бр. 42., Ковиљ 
   

                  СЛАВИЦА ГРЛИЋ 

     
                                                                                                                                                                    
 


