
ГИМНАЗИЈА
Место: Ћуприја
Ул. Карађорђева бр. 57
Деловодни број : 01 - 2712
Датум: 08.11. 2018. године

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12,
14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), доноси се

О Д Л У К А
о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности – набавке услуге

редни број 1.2.3./2018

Уговор о јавној набавци услуге – израде техничке документације за изградњу гасне
котларнице и конверзију енергента са лож-уља на гас, објекта Гимназије у Ћуприји, по
спроведеном  поступку јавне набавке мале вредности редни број .1.2.3./2018, додељује се
понуђачу:

„Stoing” d.o.o. Алексе Шантића број 3 , 35230 Ћуприја , матични број: 20768487, ПИБ:
107175548, по понуди број 01-2650 од 02.11.2018. године.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 19.10.2018.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности за набавку услуге – израде техничке документације за изградњу гасне котларнице и
конверзију енергента са лож-уља на гас, објекта Гимназије у Ћуприји, редни број јавне набавке
1.2.3./2018.

Решењем  број  01–2412 од 19.10.2018.године образована је Комисија за јавну набавку , која је
после отварања понуда и сачињеног записника број 01- 2656 од 02.11.2018.године , спровела
стручно оцењивање понуда и сачинила извештај .
У извештају о стручној оцени понуда број 01 – 2670 од 05.11.2018. године комисија је
констатовала следеће:



1.Врста предмета јавне набавке: услуге

2.Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: Набавка услуге – израде техничке документације за

изградњу гасне котларнице и конверзију енергента са лож-
уља на гас, објекта Гимназије у Ћуприји

Редни број јавне набавке 1.2.3./2018, одлука о покретању поступка набавке број 01-
2411

Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а) РСД 333.333,33 динара
Подаци о апропријацији у буџету,
односно у финансијском плану за
плаћање

Средства за реализацију предметне јавне набавке
обезбеђена су Финансијским планом Гимназије за 2018.
годину од 15.06.2018. године, у укупном износу од
400.000,00 динара (са ПДВ-ом), на економској
класификацији 5114 –пројектно планирање, и буџетом
општине Ћуприја за 2018.годину.

ОРН 71321200 – услуге у вези са пројектовањем система
грејања .

Предметна набавка спроводи се у поступку набавке мале вредности. Позив за подношење
понуда објављен је истовремено са конкурсном документацијом дана 25.10.2018. године на
Порталу јавних набавки и интернет сајту наручиоца.

3.Укупан број поднетих понуда: 3 (три)

Поступак отварања понуда спроведен је дана 02.11.2018.године, у просторијама наручиоца
Гимназија у Ћуприји, ул. Карађорђева  бр.57  у 12,15 часова. Записником број 01- 2656 је
констатовано да су благовремено, до истека рока за подношење понуда до  02.11.2018. године до
12,00  часова пристигле 3 (три) понуде следећих понуђача:

Редни
број

број под којим је
понуда заведена

назив или шифра понуђача датум
пријема

час

1. 01-2650
„Stoing „  doo Ћуприја , Алексе

Шантића број 3 02.11.2018. 10,40

2. 01-2652
Биро за пројектовање „ С- лоџик“
Ћуприја , Миодрага Новаковића број
41

02.11.2018. 11,00

3. 01-2654
„ RS Inžinjring“ d.o.o.
Ћуприја, Др. Суботића број 32 02.11.2018. 11,45

Неблаговременo није пристигла ниједна понуда.



4.Подаци о понуђачима:

Први понућач: „Stoing „  doo Ћуприја , Алексе Шантића број 3, доставио је понуду број 01-
2650 од 02.11.2018.године у 10,40 сати.

Комисија  констатује да је:
- Понуђач доставио потписан и оверен: образац  понуде – образац број 1 из конкурсне

документације ; образац структуре понуђене  цене- образац број 2 из конкурсне
документације; образац изјаве о независној понуди-образац број 4 из конкурсне
документације,

- испуњеност услова у поступку ЈНМВ из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама
- ( „ Сл. Гласник РС “ број 124/12,14/15 и 68/15 )  и Правилника о обавезним елементима

конкурсне документације у поступцима јавних набавки ( „ Сл. Гласник РС “ број 86/15  )
понуђач je исказао у форми потписане и печатиране изјаве на обрасцу број 5 који је
саставни део конкурсне документације.

Понуђач је у понуди доставио меницу за озбиљност понуде серије АС 5827367 , менично
овлашћење, захтев за регистрацију менице као и картон депонованих потписа.
Понуђач је понуду дао самостално.

Укупна цена без ПДВ-а износи
300.000,00

Укупна цена са ПДВ-ом износи 360.000,00
Рок за израду пројекта Рок за израду техничке

документације је 45 календарских
дана од потписивање уговора
У рок не улази време потребно
кроз ЦЕОП за добијање
локацијских услова и решења о
грађевинској дозволи

Услови плаћања: Наручилац је дужан да
пројектанту изврши плаћање у
року који не може да буде дужи
од 45 дана од дана службеног
пријема рачуна уз достављену
техничку документацију по
пројектном задатку који је
саставни део конкурсне
документације, а у складу са
Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама
(„Сл. гласник РС“ број 119/2012 и
68/15 и113/2017).
Рачун мора да садржи
идентификациони број – ИДФ

Рок важења понуде (минимун 30 дана) 30 дана

Модел уговора потписан и оверен.
Увидом у понуду понуђача Комисија констатује да је понуда понуђача „Stoing „  doo Ћуприја ,
Алексе Шантића број 3,број 01- 2650 од 02.11.2018.године у 10,40 сати, ПРИХВАТЉИВА.



Други понуђач: Биро за пројектовање „ С- лоџик“ Ћуприја , Миодрага Новаковића број 41
доставио понуду број 01- 2652 од 02.11.2018. године у 11, сати.

Комисије констатује да је:
- Понуђач доставио потписан и оверен: образац  понуде – образац број 1 из конкурсне

документације ; образац структуре понуђене цене- образац број 2 из конкурсне
документације; образац изјаве о независној понуди-образац број 4 из конкурсне
документације,

- испуњеност услова у поступку ЈНМВ из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама
- ( „ Сл. Гласник РС “ број 124/12,14/15 и 68/15 )  и Правилника о обавезним елементима

конкурсне документације у поступцима јавних набавки ( „ Сл. Гласник РС “ број 86/15  )
понуђач je  исказао у форми потписане и печатиране изјаве на обрасцу број 5 који је
саставни део конкурсне документације.

Понуђач у понуди  није доставио меницу за озбиљност понуде  , менично овлашћење, захтев за
регистрацију менице као и картон депонованих потписа.
Понуђач је понуду дао самостално.

Укупна цена без ПДВ-а износи
270.000,00

Укупна цена са ПДВ-ом износи 270.000,00
Рок за израду пројекта Рок за израду техничке

документације је 45 календарских
дана од потписивање уговора
У рок не улази време потребно
кроз ЦЕОП за добијање
локацијских услова и решења о
грађевинској дозволи

Услови плаћања: Наручилац је дужан да
пројектанту изврши плаћање у
року који не може да буде дужи
од 45 дана од дана службеног
пријема рачуна уз достављену
техничку документацију по
пројектном задатку који је
саставни део конкурсне
документације, а у складу са
Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама
(„Сл. гласник РС“ број 119/2012 и
68/15 и113/2017).
Рачун мора да садржи
идентификациони број – ИДФ

Рок важења понуде (минимун 30 дана) 30 дана

Модел уговора потписан и оверен.
Увидом у понуду понуђача у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН, Комисија је утврдила да понуда
садржи битне недостатке у смислу члана 106. ЗЈН па констатује да понуда понуђача „С- лоџик “
Ћуприја , Миодрага Новаковића број 41 број 01- 2652 од 02.11.2018.године у 11,00 сати НИЈЕ
ПРИХВАТЉИВА и ОДБИЈА се јер понуђач није доставио тражено средство обезбеђења.



Трећи понућач: „ RS Inžinjring“ d.o.o.Ћуприја, Др. Суботића број 32 , доставио је понуду број
01- 2654 од 02.11.2018.године у 11,45 сати.

Комисије констатује да је:

- Понуђач доставио потписан и оверен: образац  понуде – образац број 1 из конкурсне
документације ; образац структуре понуђене цене- образац број 2 из конкурсне
документације; образац изјаве о независној понуди-образац број 4 из конкурсне
документације,

- испуњеност услова у поступку ЈНМВ из  члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама
- ( „ Сл. Гласник РС “ број 124/12,14/15 и 68/15 )  и Правилника о обавезним елементима

конкурсне документације у поступцима јавних набавки ( „ Сл. Гласник РС “ број 86/15  )
понуђач је исказао у форми потписане и печатиране изјаве на обрасцу број 5 који је
саставни део конкурсне документације.

Понуђач је у понуди доставио меницу за озбиљност понуде серије АС 1562874 , менично
овлашћење,захтев за регистрацију менице као и картон депонованих потписа.
Понуђач је понуду дао самостално.

Укупна цена без ПДВ-а износи
320.000,00

Укупна цена са ПДВ-ом износи 384.000,00
Рок за израду пројекта Рок за израду техничке

документације је 45 календарских
дана од потписивање уговора
У рок не улази време потребно
кроз ЦЕОП за добијање
локацијских услова и решења о
грађевинској дозволи

Услови плаћања: Наручилац је дужан да
пројектанту изврши плаћање у
року који не може да буде дужи
од 45 дана од дана службеног
пријема рачуна уз достављену
техничку документацију по
пројектном задатку који је
саставни део конкурсне
документације, а у складу са
Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама
(„Сл. гласник РС“ број 119/2012 и
68/15 и113/2017).
Рачун мора да садржи
идентификациони број – ИДФ

Рок важења понуде (минимун 30 дана) 35 дана

Модел уговора потписан и оверен.



Увидом у понуду понуђача Комисија констатује да је понуда понуђача „ RS Inžinjring“
d.o.o.Ћуприја, Др. Суботића број 32 број  01-2654 од 02.11.2018. године у 11,45 сати,
ПРИХВАТЉИВА.

5. Комисија је утврдила да не постоје понуде чије су понуђене цене веће од процењене
вредности јавне набавке.

6. Приликом прегледа и оцене понуда, констатовано је да су следеће понуде  благовремене,
не садрже недостатке у смислу члана 106. ЗЈН, одговарајуће су, не ограничавају нити
условљавају права наручиоца или обавезе понуђача и не прелазе износ процењене вредности, па
се сматрају ПРИХВАТЉИВИМ у смислу члана 3. став 1. тачка 33)  ЗЈН.

Редни
број

број под којим је
понуда заведена

назив или шифра понуђача

1.
01-2650

„Stoing „  doo Ћуприја , Алексе Шантића
број 3

2. 01-2654
„ RS Inžinjring“ d.o.o.
Ћуприја, Др. Суботића број  32

7.Рачунска исправност понуда

Утврђено је да пристигле прихватљиве понуде не садрже рачунске неправилности.

8. Критеријум за оцењивање понуда:

Конкурсном документацијом  у предметном поступку као критеријум за доделу уговора одређен
је критеријум „најнижа понуђена цена“ .

Као додатни критеријум , уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,
утврђен је  дужи рок важења понуде.

Комисија констатује  да нема понуда које имају исту најнижу понуђену цену.



9. Ранг листа понуђача

Комисија је саставила ранг листу понуђача на основу понуђених цена, на следећи начин:
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1. „Stoing „  doo Ћуприја , Алексе
Шантића број 3 300.000,00 360.000,00 30

2. „ RS Inžinjring“ d.o.o.
Ћуприја, Др. Суботића број 32 320.000,00 384.000,00 35

11.Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

После стручне оцене понуда, Комисија је констатовала да понуђене цене нису веће од упоредиве
тржишне цене, па је предложила наручиоцу да уговор за јавну набавку услуге – израде техничке
документације за изградњу гасне котларнице и конверзију енергента са лож-уља на гас, објекта
Гимназије у Ћуприји редни број 1.2.3./2018. додели:

„Stoing „ doo Ћуприја , Алексе Шантића број 3, понуда бр.01-2650 од 02.11.2018.године
матични број: 20768487, ПИБ: 107175548 .
са следећим елементима понуде:
- укупна цена (без ПДВ-а): 300.000,00 динара а са ПДВ-ом 360.000,00 динара;
- рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуде.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог именоване Комисије за јавне набавке о избору
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора како
је наведено у диспозитиву одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од
дана објаве на Порталу јавних набавки .

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
Миљанић Дарко , дипл. физичар


