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На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, 

68/2015), Одлуке председника Градске општине Вождовац о покретању отвореног поступка 

јавне набавке радова који се односи на „Асфалтирање некатегорисаних путева, приступних и 

интерних саобраћајница“, I бр 404-58/17 од 13.03.2017. по Позиву бр 404-58/17,  доносим 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о додели уговора 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу „РАС ИНЖЕЊЕРИНГ НИСКОГРАДЊА“ 

д.о.о. Београд, Ул. Горана Ковачића бр 23, Земун, број понуде: 187/17 од 

11.04.2017.  

  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

           Одлуком председника Градске општине Вождовац I бр 404-58/17 од 

13.03.2017. покренут је отворени поступак јавне набавке радова који се односи  

на „Асфалтирање некатегорисаних путева, приступних и интерних 

саобраћајница“, ОРН 45233120 (у даљем тексту: предметна јавна набавка), коју 

спроводи Комисија за јавне набавке.  

         Процењена вредност јавне набавке је до 83.333.333,33 динара без ПДВ-а.  

         Дана 14.03.2017. Позив за достављање понуда под бр 404-58/17 је 

постављен на Порталу јавних набавки, Порталу Службеног гласника и на сајту 

ГО Вождовац. У наведеном позиву утврђен је критеријум за избор најповољније 

понуде и то економски најповољнија понуда. Дана 18.04.2017 године је у 

просторијама Градске општине Вождовац спроводен поступак јавног отварања 

понуда, о чему је састављен Записник о отварању понуда. Отварању понуда је 

присуствовао следећи представник понуђача: 

- „Рас Инжењеринг Нискоградња“ д.о.о. који је поднео пуномоћје бр 

197/17. 

         Стручна оцена понуда спроведена је дана 18.04.2017.  на основу које је 

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

 

Увидом у Извештај утврђено је следеће: 

  

I. 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 

пристигла једна понуда и то:   

 

                            

1. ПОНУДА Бр: 404-58/17-I „РАС ИНЖЕЊЕРИНГ НИСКОГРАДЊА“ 

д.о.о. Београд, Ул. Горана Ковачића бр 23, Земун, благовремена, 

одговарајућа и прихватљива. 
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Понуђач подноси заједничку понуду: 

 

- ЈКП „Београд-Пут“ Драгослава Срејовића бр 8 а, Београд 

- „AB Construct Team“ д.о.о. Булевар Зорана Ђинђића бр 44 а/17 

 

1) Укупна понуђена цена: 

          

  је 83.191.777,80 динара без ПДВ-а 

 

односно  99.830.133,56 динара са ПДВ-ом  

 

 

2) Рок завршетка радова: 100 дана од дана увођења у посао. 

 

3) Гарантни рок: 2 године од дана завршетка радова, односно од дана 

примопредаје радова. 

 

4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана испостављања ситуације. 

 

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

 

 

 

II. МЕТОДОЛОГИЈА ДОДЕЛЕ ПОНДЕРА: 

 

Укупан број пондера износи 100: 

 

1) Цена – максимум 70 пондера 

2) Техничке и технолошке предности – максимум 30 пондера 

3) Рок извођења радова – максимум 10 пондера 

 

Методологија доделе пондера: 

 

1) ЦЕНА: 

 

Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена из понуде без ПДВ-а. 

Понуда са најнижом укупном ценом добија максимални број пондера (70). 

Износ пондера за сваку наредну понуду се израчунава према формули: 

 

                                  вредност најниже укупне понуђене цене  

БРОЈ ПОНДЕРА = ------------------------------------------------------------ x 70                   

                                 вредност укупне цене појединачне понуде  

 

2) ТЕХНИЧКЕ И ТЕХНОЛОШКЕ ПРЕДНОСТИ: 

 

Број пондера код овог критеријума утврдиће се на основу: 

 

 Поседовање асфалтне базе за производњу асфалтне масе капацитета ≥ 

200 t/h са опремом за дозирање стругане асфалтне масе, у чијем склопу и 

стабилно постројење (кохерица) за производњу тврдо ливеног асфалта 
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капацитета ≥ 40 t/h, на удаљености ≤ 50 km од локације на којој се изводе 

радови:   20 пондера 

 Поседовање асфалтне базе за производњу асфалтне мешавине капацитета 

≥ 200 t/h на удаљености ≤ 50 km од локације на којој се изводе радови: 10 

пондера 

 Непоседовање асфалтне базе за производњу асфалтне мешавине 

капацитета ≥ 200 t/h ( у случају да понуђач закупљује асфалтну базу) или 

поседовање на удаљености > 50 km од локације на којој се изводе 

радови:   0 пондера 

 

 Код овог критерујма потребно је да понуђач достави као доказе: 

- Пописна листа основних средстава за 2016. (оверена од стране 

овлашћеног лица и печатирана) – видљиво означити средство које се 

бодује. Уколико је асфлатна база купљена у 2017. као доказ уместо 

пописне листе потребно је приложити копију уговора о куповини и 

копију рачуна) 

- Књиговодствена картица средстава које се бодује (оверена од стране 

овлашћеног лица и печатирана) 

- Документ из кога се могу утврдити карактеристике асфалтне базе 

(каталог, изјава произвођача или продавца опреме и сл) 

- Изјава понуђача о локацији на којој се налази асфалтна база 

- Изјава понуђача о понуђеној врсти асфалта (са рециклираним 

материјалом или не) 

 

 

3) РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

Број пондера код овог критеријума утврдиће се на основу: 

Понуда са најкраћим роком добија максималан број пондера (10 пондера. Износ 

пондера за сваку наредну понуда се израчунава према формули: 

 

 

                                  Најкраћи понуђени рок извођења радова  

БРОЈ ПОНДЕРА = ------------------------------------------------------------ x 10                   

                                 Рок извођења радова појединачне понуде  

 

Рок извођења радова се одређује у календарским радовима. 
 

 

 

III. ОЦЕНА ПОНУДА: 

 

Приликом оцењивања свих благовремених, одговарајућих и прихватљивих  

понуда, а имајући у виду да је критеријум за избор најповољније понуде 

економски најповољнија понуда, као и да је пристигла само једна понуда, 

Комисија за јавне набавке је утврдила следеће у овој јавној набавци: 

 

С обзиром на то да је пристигла само једна понуда која у потпуности одговара 

захтевима из конкурсне документације и која је достављена у свему у складу са 

Законом о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015), 

систем доделе пондера је непримењив.  
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На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 404-58/17 од 

18.04.2017. доносим одлуку као у диспозитиву. 

               

         Одлуку доставити: Председнику комисије за јавне набавке, Одељењу за 

финансије, привреду, друштвене делатности и планирање и архиви општине 

Вождовац и објавити на Порталу јавних набавки и сајту ГО 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).  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ  ВОЖДОВАЦ 

I Број: 404-58/17  од                   18.04.2017.   

 

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                       Александар Савић 


