
Република Србија 
ОПШТИНА ГОЛУБАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-18-17/2015 
Датум: 29.06.2015. године 
Г О Л У Б А Ц

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 
124/2012 и 14/2015), Председник општине Голубац, доноси

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ Понуђачу: Друштво за извођење хидрограђевинских 
радова „ПИМ - Хидроинжељеринг“ д.о.о. Београд, ул. Гаврила Принципа бр. 22А, 
11000 Београд, ПИБ:103866513, МБ:20026677. чија је понуда заведена под бројем 
404-18-10/2015 од 22.06.2015. године.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 12.06.2015. године донео Одлуку о покретању поступка 
јавне набавке мале вредности. бр. ЈН 2/2015, за јавну набавку радова: Изградња 
дечијег вртића у Голупцу, назив и ознака из Општег речника Набавки: радови на 
изградњи зграда за дечије вртиће - 45214100 и истог дана објавио је позив за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је
4 (четири) понуде.

Комисија за јавну набавку је после отварања понуда спровела стручко 
оцењивање понуда и саставила извештај.

У Извештају о стручној оцени понуда. бр. 404-18-16/2015 од 25.06.2015. године, 
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1. Подаци о јавној набавци

Врста предметајавне набавке: радови.
Предмет јавне набавке је: Изградња дечијег вртића у Голупцу, назив и ознака из 
Општег речника Набавки: радови на изгр&дњи зграда за дечије вртиће -  45214100, 
редни број набавке: ЈН 2/2015.

ГТроцењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи: =2.990.000,00 динара.
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2. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 4 (четири) понуђача:

1. „Ана“ д.о.о. Велико Грациште, ул. Бошка Вребалова бр. 54, 12220 Велико 
Градиште, ПИБ:101365562, МБ:06278388;

2. Друштво за извођење хидрограђевинских радова „ПИМ - Хидроинжењеринг“ 
д.о.о. Београд, ул. Гаврила Принципа бр. 22А, 11000 Београд, ПИБ: 103866513, 
МБ:20026677;

3. „Гро Статик“ д.о.о. Нови Сад, ул. Булевар деспота Стефана бр. 13, 21000 Нови 
Сад, ПИБ: 104829500, МБ:20240032;

4. „Гат“ д.о.о. Нови Сад, ул. Булевар Ослобођења бр. 30А, 21000 Нови Сад, 
ПИБ: 100447637, МБ: 08311137.

1. Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 4 (четири).
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

1. Понуда понуђача Ана“ д.о.о. Велико Градиште, ул. Бошка Вребалова бр. 54, 12220 
Велико Градиште, ПИБ: 101365562, МБ:06278388, заведена под бројем 404-18- 
9/2015, одбијена је као неприхватљива због:

- понуђач је понудио укупну цену радова која је већа од ироцењене вредности 
јавне набавке,

- понуђена цена без ПДВ-а износи =6.740.607,50 динара.

2. Понуда понуђача „Гро Статик“ д.о.о. Нови Сад, ул. Булевар деспота Стефана бр. 
13, 21000 Нови Сад, ПИБ: 104829500, МБ:20240032, заведена под бројем 404-18- 
11/2015, одбијена је као неприхватљива због:

- понуђач је понудио укупну цену радова која је већа од процењене вредности 
јавне набавке,

- понуђена цена без ПДВ-а износи =7.356.806,40 динара.

3. Понуда понуђача „Гат“ д.о.о. Нови Сад, ул. Булевар Ослобођења бр. 30А, 21000 
Нови Сад, ПИБ: 100447637, МБ:08311137, заведена под бројем 404-18-12/2015, 
одбијена је као неприхватљива због:

- понуђач је понудио укупну цену радова која је већа од процењене вредности 
јавне набавке,

- понуђена цена без ПДВ-а износи =5.310.003,00 динара.

2. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуда у овом поступку јавне набавке је: 
најнижа понуђена цена.



Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

1. Понуђач: Друштво за извођење хидрограђевинских радова „ПИМ -
Хидроинжењеринг“ д.о.о. Београд. ул. Гаврила Принципа бр. 22А, 11000 Београд, 
ПИБ: 103866513, МБ:20026677, који је понудио цену од 2.950.000,00 динара, без 
ПДВ-а.

5. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала 
да је најповољнија понуда понуђача: Друштво за извођење хидрограђевинских 
радова „ПИМ - Хидроинжењеринг“ д.о.о. Београд, ул. Гаврила Принципа бр. 22А, 
11000 Београд, ПИБ:103866513, МБ:20026677. заведена под бројем 404-18-10/2015 и 
предложила је наручиоцу његов избор.

6. Састав Комисије:

1. Милан Настасијевић, председник,

2. Горан Јецић, члан,

3. Ана Поповић, члан.

Наручилац је прихватио предлог Комисије зајавну набавку и донео Одлуку о 
додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу: 
Друштво за извођење хидрограђевинских радова ,.ПИМ - Хидроинжењеринг“ д.о.о. 
Београд, ул. Гаврила Принципа бр. 22А, 11000 Београд. ПИБ: 103866513,
МБ:20026677, чија је понуда заведена под бројем 404-18-10/2015 од 22.06.2015. 
године.

Одлуку доставити свим понуђачима у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може, преко наручиоца поднети Захтев за заштиту 
права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од
5 (пет) дана од дана пријема исте.


