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

14/2015, 68/2015), Одлуке Привременог органа Градске општине Вождовац о покретању 

поступка јавне набавке мале вредности услуга са циљем закључења оквирног споразума 

који се односи на „Надзор“ за потребе ГО Вождовац, I бр 404-62/16  од 14.03.2016. по 

Позиву бр 404-62/16 и на основу чл.  2 и 3 Одлуке о распуштању Скупштине градске 

општине Вождовац и образовању Привременог органа градске општине Вождовац («Сл. 

лист града Београда» бр. 9/16) и чл. 55 Статута градске општине Вождовац ("Сл. лист града 

Београда", бр. 36/10 – пречишћен текст и 41/13), Привремени орган Градске општине 

Вождовац доноси 

 

 

                          

О  Д  Л  У  К  У 

 

о закључењу оквирног споразума 

 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ оквирни споразум са  понуђачем „ММ2 ИНЖЕЊЕРИНГ“ 

д.о.о.  Београд, Ул. Јужни Булевар бр 176, број понуде: ЈННСТРНАД 2016 од 

18.03.2016.  

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

           Одлуком Привременог органа Градске општине Вождовац I бр 404-62/16   

од 14.03.2016. покренут је поступак јавне набавке мале вредности услуга са 

циљем закључења оквирног споразума који се односи  на „Надзор“ за потребе 

ГО Вождовац, процењене вредности до 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.  (у 

даљем тексту: предметна јавна набавка), коју спроводи Службеник за јавне 

набавке.  

 

Дана 15.03.2016. Позив за достављање понуда под бр 404-62/16 је 

постављен на Порталу јавних набавки и на сајту ГО Вождовац. У наведеном 

позиву утврђен је критеријум за избор најповољније понуде и то најнижа 

понуђена цена. Дана 23.03.2016 године је у просторијама Градске општине 

Вождовац спроводен поступак јавног отварања понуда, о чему је састављен 

Записник о отварању понуда. Отварању понуда је присуствовао представник 

понуђача „Крип Инжењеринг“ д.о.о. који је поднео пуномоћје бр 42/16.  

 

 Стручна оцена понуда спроведена је дана 24.03.2016.  на основу које је 

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

 

 

Увидом у Извештај утврђено је следеће: 

  

                  - да су понуде доставила три понуђача и то :  

 

                            

1. ПОНУДА Бр: 404-62/16-I „HOME PLAN“ д.о.о. Београд, Ул. Светог Саве 

бр 12, благовремена, одговарајућа и неприхватљива. 
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2. ПОНУДА Бр: 404-62/16-II „КРИП ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о.  Београд, Ул. 

Трнска бр 4, благовремена, одговарајућа и неприхватљива. 

 

3. ПОНУДА Бр: 404-62/16-III „ММ2 ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о.  Београд, Ул. 

Јужни Булевар бр 176, благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

 

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 три понуде и то:   

 

1. ПОНУДА Бр: 404-62/16-I „HOME PLAN“ д.о.о. Београд, Ул. Светог Саве 

бр 12, благовремена, одговарајућа и неприхватљива па се неће узимати у 

даље разматрање. 

 

Понуђач подноси заједничку понуду: 

 

- „Samex Group“ д.о.о. Болеч, Ул. 22. Децембра бр 2, Београд. 

 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 1.430.000,00  динара без ПДВ-а 

 

 односно  1.716.000,00    динара са ПДВ-ом  

 

 

2) Рок и начин плаћања: 45 дана од дана испостављања рачуна.  

 

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

 

 

Образложење:  

 

1) Понуђач је био у обавези да за доказивање кадровског капацитета 

достави још и фотокопију положеног стручног испита за грађевинског 

инжењера, фотокопију положеног стручног испита за координатора за 

безбедност у фази извођења грађевинских радова и фотокопију решења о 

именовању за судског вештака што поменути понуђач није доставио, па 

самим тим није испунио додатни услов за доказивање кадровског 

капацитета. 

 

2) Понуђач је био у обавези да за доказивање техничког капацитета достави 

још и фотокопију уговора о поседовању/закупу или рачун о куповини 

уређаја за снимање, што поменути понуђач није доставио, па самим тим 

није испунио додатни услов за доказивање техничког капацитета. 
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3) Понуђач је био у обавези да за доказивање пословног капацитета достави 

још и попуњен и печатом оверен Образац бр 8. – Референтна листа, који 

је морао да буде оверен и печатиран од стране Наручиоца посла који 

изјављује под кривичном и материјалном одговорношћу да је поменути 

понуђач извршио услуге које су сличне са предметом конкретне набавке, 

што поменути понуђач није доставио. Достављен је погрешно оверен 

Образац бр 8. који је потписан и оверен само са стране поменутог 

понуђача, па самим тим није испуњен додатни услов за доказивање 

пословног капацитета. 

 

Из свега горе наведеног, Службеник за јавне набавке је утврдио да поменути 

понуђач не испуњава услове који су предвиђени чланом 76. Закона о јавним 

набавкама а који су захтевани конкурсном документацијом, па се самим тим 

понуда сматра неприхватљивом и неће се узимати у даље разматрање. 

 

 

2. ПОНУДА Бр: 404-62/16-II „КРИП ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о.  Београд, Ул. 

Трнска бр 4, благовремена, одговарајућа и неприхватљива. 

 

Понуђач подноси заједничку понуду: 

 

- „Geo North“ агенција за пружање геодетских услуга Јаковљевић 

Слободан, предузетник, Лепосавић,Ул. Војске Југославије бр 46. 

 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 1.300.000,00  динара без ПДВ-а 

 

 односно  1.560.000,00    динара са ПДВ-ом  

 

2) Рок и начин плаћања: 45 дана од дана испостављања рачуна.  

 

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

 

 

Образложење:  

 

1) Понуђач је био у обавези за доказивање да је у последње две године 

вршио послове које имају везе са предметом конкретне набавке у 

минималном износу од 2.500.000,00 динара, као доказ да достави копије 

минимум 10 уговора и Попуњен и печатом оверен Образац бр 8. – 

Референтна листа. Понуђач је доставио попуњене Обрасце бр 8. али 

ниједан образац није био печатиран од стране поменутог понуђача, иако 

је у Обрасцу бр 8 јасно наведено да је понуђач био у обавези да сваку 

страну потпише и овери печатом, што поменути понуђач није урадио. 

Такође, понуђач је доставио уговоре међу којима су били и следећи уговори: 

- У-10/12 закључен дана 24.04.2012. 

- У-25/12 закључен дана 08.11.2012. 

- У-34/13 закључен дана 08.05.2013. 

- У-84/13 закључен дана 02.12.2013. 
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С обзиром на то да ове године прелазе временски период од две године које 

су захтеване конкурсном документацијом, збир изведених услуга износи 

2.414.347,96 динара, па самим тим није испуњен додатни услов за 

доказивање пословног капацитета. 

 

Из свега горе наведеног, Службеник за јавне набавке је утврдио да поменути 

понуђач не испуњава услове који су предвиђени чланом 76. Закона о јавним 

набавкама и који су захтевани конкурсном документацијом, па се самим тим 

понуда сматра неприхватљивом и неће се узимати у даље разматрање. 

 

 

 

3. ПОНУДА Бр: 404-62/16-III „ММ2 ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о.  Београд, Ул. 

Јужни Булевар бр 176, благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

Понуђач самостално подноси понуду. 

 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 2.405.000,00  динара без ПДВ-а 

 

 Обвезник није у систему ПДВ-а.  

 

2) Рок и начин плаћања: 30 дана од дана испостављања рачуна.  

 

3) 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 најповољније понуде 

најнижа понуђена цена, Службеник за јавне набавке је утврдио следећу 

ранг-листу у овој јавној набавци: 

 

 

1. ПОНУДА Бр: 404-62/16-III „ММ2 ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о.  Београд, 

Ул. Јужни Булевар бр 176, благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

Понуђач самостално подноси понуду. 

 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 2.405.000,00  динара без ПДВ-а 

 

 Обвезник није у систему ПДВ-а.  
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2) Рок и начин плаћања: 30 дана од дана испостављања рачуна.  

 

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

 

 

 

 

На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 404-62/16 од 

24.03.2016. доносим одлуку као у диспозитиву. 

               

         Одлуку доставити: Јавном правобранилаштву, Службенику за јавне 

набавке, Одељењу за финансије, привреду, друштвене делатности и планирање 

и архиви општине Вождовац. 
 

           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).  

 

 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ 

I Број: 404 - 62/16 од  25.03.2016.  

 

 

 

            ПРЕДСЕДНИК             

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Александар Савић 
 


