
Република Србија 
ОПШТИНА ГОЛУБАЦ 
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број :404-14-14/2017 
Датум: 16.08.2017. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 
124/2012,14/2015 и 68/2015), и Извештаја о стручној оцени понуда број 404-13- 
14/2017 од 15.08.2017. године, Начелник Општинске управе Голубац, доноси:

✓

О Д Л У К У
о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке за јавну набавку радова,

број 9/2017

1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „ПИМ - Хидроинжењеринг“ д.о.о. ул. 
Гаврила Принципа 22а, Београд, МБ: 20026677, ПИБ: 103866513, понуда број 482 
од 04.08.2017. године, заведена код наручиоца под бројем 404-14-11/2017 од 
07.08.2017. године.

2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца у року од 3 дана од дана од дана доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 23.06.2017. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка 
јавне набавке, број 9/2017, за јавну набавку радова: Изградња моста на реци Пек у 
Шувајићу, назив и ознака из Општег речника Набавки: 45221110- радови на
изградњи мостова, а дана 07.07.2017. године објавио је позив за подношење понуда 
на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање 
понуда и саставила извештај.

У Извештају о стручној оцени понуда, бр. 404-14-13/2017 од 15.08.2017.године, 
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: радови
Предмет јавне набавке изградња моста на реци Пек у Шувајићу, назив и ознака из 
Општег речника Набавки: 45221110- радови на изградњи мостова, редни број
набавке 9/2017.
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи: 10.590.250,00 динара.

2. Подаци о понуђачима



У поступку је учествовало 3 (три) понуђача, и то:
1. Група понуђача „К.Е.82 1п1егпа1лопаГ д.о.о, Београд, ул. Булевар Кнеза 
Александра Карађорђевића бр.23, ПИБ 108303193, МБ 20972149 и Г.П. 
„Николић“ д.о.о Краљево, ул. Ратинска 15, ПИБ 101250823, МБ 07614039 ;

2. „Јовић-градња“ д.о.о Пожаревац, ул. Вардарска 10/20, ПИБ 103565368, МБ 
17585304;

3. „ПИМ -  Хидроинжењеринг“ д.о.о -  Београд, ул. Гаврила Принципа 22а, ПИБ: 
103866513, МБ: 20026677;

✓

3. Подаци о одбијеним понудама
Укупан број понуда износи 3 (три).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

1. Група понуђача „К.Е.52 1п1ета1шпаГ д.о.о, Београд, ул. Булевар Кнеза 
Александра Карађорђевића бр.23, ПИБ 108303193, МБ 20972149 и Г.П. 
„Николић“ д.о.о Краљево, ул. Ратинска 15, ПИБ 101250823, МБ 07614039, 
одбијена је као неприхватљива због:

1) Група понуђача је понудила укупну цену радова која је  већа од процењене 
вредности јавне набавке,

- понуђена цена без ПДВ-а износи =17.199.375,43 динара.
2) Група понуђача није доставила споразум учесника о заједничком подношењу 

понуде, у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама и конкурсном 
документацијом
2. „Јовић-градња“ д.о.о Пожаревац, ул. Вардарска 10/20, ПИБ 103565368, МБ

17585304 одбијенаје као неприхватљива због:

1) Понуђач је  понудио укупну цену радова која је већа од процењене вредности 
јавне набавке,

- понуђена цена без ПДВ-а износи =16.282.576,00 динара.
2) Понуђач није доставио копију лиценце број 410 заједног инжењера, а за другог 

понуђач није доставио копију лиценце број 310, што је конкурсном документацијом 
предвиђено као додатан услов

4. Ранг листа понуђача

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

Елементи критеријума, односно начин на основу ког се додељује уговор у 
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за 
извршење радова.

Уколико две или више понуда имају најнижу понуђену цену и исти рок за 
извођење радовакао најповољнија биће изабарана понуда оног понуђача који је 
понудио дужи рок за плаћање.
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5. Ранг листа понуђача

Ранг листа понуђача чије су понуде прихватљиве:

1. Понуђач: „ПИМ - Хидроинжењеринг“ д.о.о. ул. Гаврила Принципа 22а, 
Београд, МБ: 20026677, ПИБ: 103866513, који је понудио укупну цену од 
=8.798.622,15 динара, без ПДВ-а;

6. Најповољннја понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је 
најповољнија понуда понуђача: „ПИМ - Хидроинжењеринг“ д.о.о. ул. Гаврила 
Принципа 22а, Београд, МБ: 20026677, ПИБ: 103866513, заведена под бројем 
404-14-11/2017 и предлаже наручиоцу да се овом понуђачу додели уговор.

7. Састав Комисије

1. Радиша Живковић, председник;

2. Горан Јецић,члан;

3. Снежана Орешчанин Јовановић, члан;

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавну набавку и донео Одлуку о додели 
уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу „ПИМ - 
Хидроинжењеринг“ д.о.о. ул. Гаврила Принципа 22а, Београд, МБ: 20026677, ПИБ: 
103866513, заведена под бројем 404-14-11/2017

Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права наручиоцу, 
а копију истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у 
поступцима јавних набавки у року од десЕТ дана од дана објављивања 
одлуке на Порталу јавних набавки.
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