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

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

поступка  јавне  набавке  мале   вредности  која се односи на   “Услуге поправки и 

одржавања - хитне  интервенције  по  школама“, I бр 404-128/18  од  07.11.2018. по  

Позиву бр. 404-128/18,  доносим                          
 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о обустави поступка 

 

Наручилац обуставља поступак јавне набавке из разлога што су на предметну 

набавку пристигле две неприхватљиве понуде.   

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

             Одлуком    председника Градске  општине Вождовац  I бр 404-128/18 од 

07.11.2018.     покренут  је  поступак  јавне  набавке  мале  вредности  са циљем 

Закључења  оквирног   споразума  који    се  односи   на   “Услуге поправки   и 

одржавања хитне - интервенције   по   школама“,  ОРН   50800000,   процењене  

вредности   до 4.166.666,67 динара без ПДВ-а.  (у даљем тексту: предметна јавна  

набавка), коју спроводи Службеник  за јавне набавке.             

              Позив за подношење понуда бр. 404-128/18, постављен је на Порталу 

јавних набавки и на сајту ГО Вождовац дана 07.11.2018. године. 

              У наведеном позиву утврђен је критеријум за закључење оквирног 

споразума и то најнижа понуђена цена. Дана 15.11.2018. године у 12 часова, у 

складу са Законом о јавним набавкама  („Службени гласник РС“ бр 124/2012, 

14/2015, 68/2015), у просторијама Градске општине Вождовац, спроводен је 

поступак јавног отварања понуда, о чему је састављен Записник о отварању 

понуда. Неблаговремених понуда није било. Отварању понуда нису 

присуствовали представници понуђача. 

           Стручна оцена понуда је спроведена дана  19.11.2018. на основу којег је 

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

           Увидом у извештај утврђено је следеће: 

- да су понуду доставила два понуђача: 

 

 1. ПОНУДА Бр: 404-128/18-I „Мраковица“ д.о.о. Београд, Ул. Радована 

Симића Циге бр. 48/11 и  

 

 2. ПОНУДА Бр: 404-128/18-II „НТГ  Пројект“ д.о.о. 

 

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 су 

пристигле две понуде и то:   

                            

ПОНУДА Бр: 404-128/18-I „Мраковица“ д.о.о. Београд, Ул. Радована Симића 

Циге бр. 48/11, која је благовремена, неодговарајућа и неприхватљива.  
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Подносилац понуде је у писму насловљеном на ГО Вождовац на име предметне 

набавке, доставио текст насловљен као Понуда али без достављених икаквих 

доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне 

набавке као и без назначене понуђене цене. Стога се поменута „понуда“ неће 

узети даље у разматрање. 

                          

2. ПОНУДА Бр: 404-128/18-II „НТГ  Пројект“ д.о.о. Раковица, Ул. 

Вукасовићева бр 26, је благовремена, одговарајућа и неприхватљива. 

 

Понуђач  подноси заједничку понуду и то са „Изол инвест“ д.о.о.  Волгина 73, 

Београд: 

 

1. Спецификацијом понуђена цена: 

          

  је 308.722,00  динара без ПДВ-а, 

(словима:тристоосамхиљадаседамстотинадвадесетдвадинара), 

 

  односно  370.466,00  динара са ПДВ-ом.  

(словима:тристаседамдесетхиљадачетиристошездесетшестдинара), 

 

1.) Гарантни рок:12 месеци  од момента извршења услуге. 

 

2.) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана испоруке и испостављања рачуна.  

 

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

  

Образложење: 

 

       Након увида у пристиглу заједничку понуду „НТГ  Пројект“ д.о.о. и „Изол 

инвест“ д.о.о., констатовано је следеће: 

- Споразум који је саставни део заједничке понуде у складу са чланом 81. став  

4. ЗЈН је по својој структури контрадикторан и недовољно јасан. Члан 2. И члан 

4. „Конзорцијалног уговора“ о удруживању извођача ради заједничког учешћа у 

јавној набавци услуга-јавна набавка мале вредности бр. 404-128/18 „Услуге 

поправки и одржавања – хитне интервенције по школама“, каже да је „НТГ  

Пројект“ д.о.о. носилац свих активности према Наручиоцу и да је задужен за 

потписивање тј. Реализацију уговора са Наручиоцем у име групе понуђача, док 

се чланом 5. истог Партнери споразумевају да сваки члан групе понуђача има 

обавезу за извршење Уговора који ће потписати са Наручиоцем. 

- Иако је конкурсном документацијом јасно назначено да Понуда треба да буде 

попуњена читко и да у случају било какве корекције (исправки), на том месту 

мора  да се стави печат и параф одговорног лица, сам Образац понуде није 

попуњен по датим инструкцијама. Део назнаке Укупне понуђене цене са и без 

пдв-а у Образцу понуде, остао је непопуњен и приликом навођења података о 

Понуђачу у истом образцу, постоје јасне корекције које нису печатиране и 

парафиране од стране одговорног лица. 

- „НТГ  Пројект“ д.о.о. је Изјавом о поседовању кадровског капацитета, у делу 

испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке мале 

вредности, потврдио да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

има следеће запослене раднике:  

-М. Ц. ( дипл. Грађ. Инг.), 
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-А. Д. ( помоћни радник у грађевини), 

-Л. А. ( изолатер), 

-Т. С. ( керамичар) и 

-М. В. (тесар). 

Уз дату изјаву нису достављени докази о радном ангажовању назначених 

радника. 

- Исту изјаву са истим запосленим радницима је дао и други у групи понуђача 

„Изол инвест“ д.о.о., с тим што је „Изол инвест“ д.о.о. ту изјаву поткрепио 

доказима тј. Уговорима о радном ангажовању са наведеним радницима и то са 

пуним радним временом.  

На основу горе наведеног а у складу са чланом 106. Став 1. Тачка 5. ЗЈН, 

Службеник за јавне набавке је  понуду која је поднета као заједничка: „НТГ  

Пројект“ д.о.о. са „Изол инвест“ д.о.о., оценио као понуду која садржи 

недостатке због којих није могуће утврдити њену стварну садржину. 

 

ОЦЕНА ПОНУДА: 

 

       Приликом оцењивања свих благовремених, одговарајућих и 

прихватљивих понуда, а имајући у виду да је критеријум за избор 

најповољније понуде најнижа понуђена цена као и да у овом поступку јавне 

набавке није пристигла ни једна понуда оцењена као прихватљива, 

поступак се обуставља.  
На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 404-128/18 од 

19.11.2018. доносим одлуку као у диспозитиву.             

           Одлуку доставити: 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).  

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ  ВОЖДОВАЦ 

                                    I Број: 404-128/18  од   20.11.2018.   

 

 

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                       Александар Савић 

 

 

 

 

 

 


