
Република Србија 
ОПШТИНА ГОЛУБАЦ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 404-31- 32/2019 
Датум: 13.11.2019. године 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 
68/15), Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, број: 4-
00-830/2019 од 02.10.2019. године и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавне 
набавке у отвореном поступку бр.404-31-31/2019 од 13.11.2019. године, Начелник општинске 
управе Голубац доноси следећу 

ПОНОВЉЕНУ О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
у отвореном поступку јавне набавке број 22/2019 

1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу: Група понуђача: „Елмонт - градња д".о.о, 
ул. Вељка Влаховића 80, 12000 Пожаревац, МБ: 17442961, ПИБ: 101825529, 

носилац групе, 
ГП „ЛН Градња" д.о.о, ул. Златарска 12,12208 Костолац, МБ:21389536, 
ПИБ: 110811568 - члан групе 
„Аингор" д.о.о, ул. Преображењска 2, 34000 Крагујевац, МБ: 20705892, ПИБ: 
106919032 -члангрупеи 
„Градња Коп", Живота Митровић предузетник, ул. бб, Непричава, 14223 Словац; 

МБ: 56754270, ПИБ: 104196199 - члан групе, 
заведена код наручиоца под бројем 404-31-10/2019. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 27.06.2019. године донео одлуку о покретању отвореног поступка 
јавне набавке број 404-31/2019 за набавку радова: -Радови на реконструкцији 
вишенаменског културног објекта у Голупцу, шифра из ОРН: 45200000 - радови на 
објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње. 

Комисија за јавну набавку је након пријема Решења Републичке комисије за заштиту 
права у поступцима јавних набавки број 4-00-830/2019 од 02.10.2019. године спровела 
поновно стручно оцењивање понуда и саставила извештај. 

У извештају о поновној стручној оцени понуда број:404-31- 312019 од 13.11.2019. 
године, комисија за јавну набавку констатовала је следеће: 

1. Подаци о јавној набавцн 

Предмет јавне набавке су радови: - Радови на реконструкцији вишенаменског културног 
објекта у Голупцу, назив и ознака из Општег речника набавки: радови на објектима или 
деловима објеката високоградње и нискоградње - 45200000, редни број набавке: 22/2019. 

Процењена вредност јавне набавке износи укупно 14.491.793,00 динара без ПДВ-а. 
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2. Подаци о понуђачима 
У поступку је учествовало 4 (четири) понуђача и то: 

1. СЗТР „Гиле", ул. Црквена 70/21,11400 Младеновац, 
МБ:56565205, ПИБ: 103672426; 

2. „Елмонт - градња" д.о.о., ул. Вељка Влаховића 80,12000 Пожаревац, 
МБ:17442961, ПИБ:101825529 и 
ГП „Ј1Н Градња" д.о.о, ул. Златарска 12,12208 Костолац, 
МБ:21389536, ПИБ:110811568 и 
„Аингор" д.о.о, ул. Преображењска 2,34000 Крагујевац, 
МБ:20705892, ПИБ:106919032 и 
„Градња Коп", Живота Митровић, предузетник, ул. бб, Непричава, 14223 Словац, 
МБ:56754270, ПИБ: 104196199; 
(заједничка понуда) 

3. ПИМ „Хидроинжењеринг", ул. Гаврила Принципа 22a, 11000 Београд, 
МБ:20026677, ПИБ:103866513 и 
„Бами Инжињеринг" д.о.о, ул. Ивана Милутиновића 586, 11211 Борча, 
МБ:20944200, ПИБ: 108165200; 
(заједничка понуда) 

4. „Јовић градња" д.о.о, ул. Вардарска 10/20,12000 Пожаревац, 
МБ:17585304, ПИБ:103565368; и 
„Гама систем" д.о.о, ул. Топличина 60, 12000 Пожаревац, 
МБ:17383493, ПИБ:102254857; 
(заједничка понуда) 

3. Поступање наручиоца након донетог Решења Републичке комисије за заштиту 
права у поступцима јавних набавки 

Наручилац је у складу са донетим Решењем Републичке комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки број: 4-00-830/2019 поступио према датим налозима из 
предметног Решења и поновио фазу стручне оцене понуда. Поштујући законске услове 
прописане одредбама ЗЈН-а за спровођење поступка јавне набавке, у поновљеној стручној 
оцени понуда (у смислу члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а) Наручилац је поново испитао да ли 
су достављене понуде прихватљиве (да ли су благовремене, да ли садрже битне недостатке у 
смислу члана 106. став 1. ЗЈН-а, да ли су одговарајуће те да ли ограничавају или условљавају 
права Наручиоца као и да ли прелазе износ процењене вредности јавне набавке), те према 
члану 107. став 1. ЗЈН-а и поступајући према осталим одредбама ЗЈН-а. 

4. Подаци о одбијеним понудама 
У поступку је учествовало 4 (четири) понуђача 

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

1. СЗТР „Гиле" ул. Црквена 70/21,11400 Младеновац; 
МБ: 56565205, ПИБ: 103672426, који је понудио цену од 13.174.953,90 динара без ПДВ-а и 
истаје у оквиру процењене вредности јавне набавке али се иста ОДБИЈА као 
НЕПРИХВАТЉИВА из следећих разлога: 

Наручилац је у оквиру додатних услова конкурсне документације (кадровски 
капацитет) захтевао да Понуђач располаже са најмање 10 радника грађевинске струке у 
радном односу или ангажованих по основу уговора о делу или уговора о привременим и 
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повременим пословима и као доказ захтевао фотокопије пријава на осигурање (М образац) 
ако су у радном односу то јест фотокопије важећих уговора. 

Понуђач СЗТР „Гиле" Младеновац је доставио М обрасце за следеће раднике: 
Молер 4 радника; 
Бравар 3 радника; 
Електро монтер 1 радник; 
Помоћни грађевински радник 1 радник; 
Фасадер 1 радник; 
Керамичар 1 радник. 

Понуђач СЗТР „Гиле" Младеновац доставио је доказе да располаже са 7 радника 
грађевинске струке, 3 радника металске струке и 1 радника електро струке а што није у 
складу са захтевима из конкурсне документације по основу додатних услова. 

Наведено представља битан недостатак у понуди сагласно члану 106. став 1. 
тачка 2. ЗЈН-а. 

Наручилац је у оквиру додатних услова конкурсне документације за пословни 
капацитет, захтевао да Понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу 
јавних набавки реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 30.000.000,00 динара без 
пореза на додатну вредност а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских 
радова и инсталерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) 
на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње 
(стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти). 

Пословни капацитет се доказује прилагањем референце издате од стране инвеститора. 
Понуђач СЗТР „Гиле", Младеновац, доставио је копије уговора закљученим са 

,,Werticom" doo из Београда да је СЗТР „Гиле" Младеновац изводио радове на 
реконструкцијама објеката банаке „HALK BANK" у периоду од 2015.-2018. године у 
укупном износу од 26.607.842,57 динара са Уговорима и окончаним ситуацијама оверених од 
стране Wetricom doo из Београда као извођача радова и СЗТР „Гиле" Младеновац као 
подизвођача радова. Извођач радова код Наручиоца - банаке „HALK BANK" био је 
,,Wetricom" doo из Београда а не СЗТР „Гиле" Младеновац. 

У овом случају овај понуђач није био извођач радова према наведеном инвеститору-
наручиоцу, већ подизвођач што је јасно наведено и у приложеним копијама уговора те се ови 
уговори не могу сматрати испуњењем захтеваних додатних услова из пословног капацитета. 

Наведено представља битан недостатак у понуди сагласно члану 106. став 1. 
тачка 2. ЗЈН. 

Понуђач СЗТР „Гиле" Младеновац доставио је исправне доказе да је у претходних шест 
година реализовао уговоре у укупној вредности од укупно 13.833.696,00 динара без ПДВ-а. 

Наручилац је у оквиру података о врсти, садржини, начину подношења, висини и 
роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача конкурсне документације прописао да је 
Понуђач, односно група понуђача, је у обавези да достави обавезујуће писмо о намери 
издавања безусловне и наплативе на први позив без права приговора банкарске гаранције за 
отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од вредности уговора -изведених 
радова са роком важности који ће бити дужи за 30 дана од гарантног рока. 

Понуђач СЗТР „Гиле" Младеновац није доставио обавезујуће писмо о намери издавања 
безусловне и наплативе на први позив без права приговора банкарске гаранције за 
отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од вредности уговора. 

Наведено представља битан недостатак у понуди сагласно члану 106. став 1. 
тачка 2. ЗЈН-а 

3 



2. Група понуђача: ПИМ Хидро инжењеринг,ул. Гаврила Принципа 22a, 11000 Београд, 
МБ: 20026677, ПИБ: 103866513 - носилац групе и 

„Бами Инжињеринг" д.о.о, ул. Ивана Милутиновића 586, 11211 Борча, 
МБ: 20944200, ПИБ: 108165200 - члан групе, која је понудила цену од 16.988.116,90 
динара без ПДВ-а чиме је премашена процењена вредност јавне набавке и ова понуда се 
ОДБИЈА као НЕПРИХВАТЉИВА. Понуда је неприхватљива и из следећих разлога: 

Наручилац је у оквиру података о врсти, садржини , начину подношења, висини и 
роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача конкурсне документације прописао да је 
Понуђач, односно група понуђача, у обавези да достави обавезујуће писмо банке о намери 
издавања безусловне и наплативе на први позив без права приговора банкарске гаранције за 
отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од вредности уговора -изведених 
радова са роком важности који ће бити дужи за 30 дана од гарантног рока. 

Група понуђача: ПИМ Хидро инжењеринг,ул. Гаврила Принципа 22a, 11000 Београд, МБ: 
20026677, ПИБ: 103866513 носилац групе и „Бами Инжињеринг" д.о.о, ул. Ивана 
Милутиновића 586, 11211 Борча, МБ: 20944200, ПИБ: 108165200 - члан групе, 
иије доставила обавезујуће писмо о намери издавања безусловне и наплативе на први позив 
без права приговора банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у висини 
од 10% од вредности уговора. 

Наведено представља битан недостатак у понуди сагласно члану 106. став 1. тачка 2. ЗЈН-а. 

Наручилац је у оквиру података о врсти,садржини,начину подношења,висини и 
роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача конкурсне документације прописао да је 
Понуђач дужан да у понуди достави Средство финансијског обезбеђења за озбиљност 
понуде и то: 
- Бланко сопствену меницу, која мора бити оверена печатом и потписана од стране 
овлашћеног лица, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење 
које садржи клаузуле: „безусловно", „платива на први позив", „без права на приговор", са 
назначеним износом од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа овлашћених лица и потврда банке о 
извршеној регистрацији тражене менице. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања 
понуда. 

Група понуђача: ПИМ Хидро инжењеринг,ул. Гаврила Принципа 22a, 11000 Београд, 
МБ: 20026677, ПИБ: 103866513 носилац групе и „Бами Инжињеринг" д.о.о, ул. Ивана 
Милутиновића 586, 11211 Борча, МБ: 20944200, ПИБ: 108165200 - члан групе, доставила је 
неприхватљиво попуњено менично писмо - овлашћење из разлога јер у њему није наведена 
сврха издавања менице и није наведен захтевани износ у истој. 

Наведено представља битан недостатак у понуди сагласно члану 106 став 1 тачка 2 
ЗЈН. 

Наручилац је у оквиру додатних услова конкурсне документације (кадровски 
капацитет) захтевао да Понуђач располаже са најмање 10 радника грађевинске струке у 
радном односу или ангажованих по основу уговора о делу или уговора о привременим и 
повременим пословима и као доказ захтевао фотокопије пријава на осигурање (М образац) 
ако су у радном односу то јест фотокопије важећих уговора за ангаживање ван радног 
односа. 

Група понуђача: ПИМ Хидро инжењеринг,ул. Гаврила Принципа 22a, 11000 Београд, 
МБ: 20026677, ПИБ: 103866513 носилац групе и „Бами Инжињеринг" д.о.о, ул. Ивана 
Милутиновића 586, 11211 Борча, МБ: 20944200, ПИБ: 108165200 - члан групе је доставила М 
обрасце за раднике следећих струка: 

Монтери 4 радника 
Руковалац грађевинских машина 3 радника 
Машински техничар 1 радник 
Електричар 1 радник 

- Заваривач 1 радник 
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Наведена група понуђача доставпла је доказе да располаже са 7 радника грађевинске 
струке, 1 радник машинске струке и 1 радник електро струке и 1 радник металске струке. 

Наведено представља битан недостатак у понуди сагласно члану 106 став 1 тачка 2 ЗЈН. 

3. Група понуђача: „Јовић градња" д.о.о, ул. Вардарска 10/20, 12000 Пожаревац, 
МБ: 17585304, ПИБ: 103565368 - носилац групе и 

„ Гама систем" д.о.о, ул. Топличина 60, 12000 Пожаревац, МБ: 17383493, 
ПИБ:102254857 - члан групе, која је понудила цену од 14.125.365,00 динара без ПДВ-

а је у оквиру наведених услова процењене вредности јавне набавке али се иста ОДБИЈА 
као НЕПРИХВАТЉИВА из следећих разлога: 

Наручилац је у оквиру података о врсти, садржини,начину подношења, висини и 
роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача из конкурсне документације прописао да 
је Понуђач, односно група понуђача, је у обавези да достави обавезујуће писмо о намери 
издавања безусловне и наплативе на први позив без права приговора банкарске гаранције за 
отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од вредности уговора -изведених 
радова са роком важности који ће бити дужи за 30 дана од гарантног рока. 

Група понуђача: „Јовић градња" д.о.о, ул. Вардарска 10/20, 12000 Пожаревац, 
МБ: 17585304, ПИБ: 103565368 - носилац групе и 

„ Гама систем" д.о.о, ул. Топличина 60, 12000 Пожаревац, МБ: 17383493, 
ПИБ: 102254857 - члан групе није доставила обавезујуће писмо о намери издавања 

безусловне и наплативе на први позив без права приговора банкарске гаранције за 
отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од вредности уговора. 

Наведено представља битан недостатак у понуди сагласно члану 106 став 1 тачка 2 ЗЈН. 

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

6. Ранг лпста понуђача 
Ранг листа понуђача чије су понуде прихватљиве: 

1. Група понуђача: „Елмонт - градња д".о.о, ул. Вељка Влаховића 80, 12000 
Пожаревац, МБ: 17442961, ПИБ: 101825529 , носилац групе, 
ГП „Ј1Н Градња" д.о.о, ул. Златарска 12,12208 Костолац, МБ:21389536, 
ПИБ: 110811568 - члан групе 
„Аингор" д.о.о, ул. Преображењска 2, 34000 Крагујевац, МБ: 20705892, ПИБ: 
106919032 - члан групе и 
„Градња Коп", Живота Митровић предузетник, ул. бб, Непричава, 14223 Словац; 
МБ: 56754270, ПИБ: 104196199 - члан групе, 

која је понудила цену од 13.902.951,00 динара без ПДВ-а. 

7. Понуђач коме се додељује уговор 
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је 

најповољнија понуда понуђача: 
Група понуђача: „Елмонт - градња д".о.о, ул. Вељка Влаховића 80, 12000 

Пожаревац, МБ: 17442961, ПИБ: 101825529 , носилац групе, 
ГП „ЛН Градња" д.о.о, ул. Златарска 12,12208 Костолац, МБ:21389536, 
ПИБ: 110811568 - члан групе 
„Аингор" д.о.о, ул. Преображењска 2, 34000 Крагујевац, МБ: 20705892, ПИБ: 
106919032 - члан групе и 
„Градња Коп", Живота Митровић предузетник, ул. бб, Непричава, 14223 Словац; 
МБ: 56754270, ПИБ: 104196199 - члан групе, 
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која је понудила укупну цену од 13.902.951,00 динара без ПДВ-а, 
заведена код наручиоца под бројем 404-31-10/2019 и предлаже наручиоцу да се овом 
понуђачу додели уговор. 

Понуђач: Група понуђача: „Елмонт - градња д".о.о, ул. Вељка Влаховића 80, 12000 
Пожаревац, МБ: 17442961, ПИБ: 101825529 - носилац групе, ГП „ЛН Градња" д.о.о, ул. 
Златарска 12,12208 Костолац, МБ:21389536, ПИБ: 110811568 - члан групе, „Аингор" д.о.о, 
ул. Преображењска 2, 34000 Крагујевац, МБ: 20705892, ПИБ: 106919032 - члан групе и 
„Градња Коп", Живота Митровић предузетник, ул. бб, Непричава, 14223 Словац, МБ: 
56754270, ПИБ: 104196199 - члан групе, су понуђеном ценом од 13.902.951,00 динара без 
ПДВ-а у оквиру износа процењене вредности јавне набавке те се иста ПРИХВАТА а 
узимајући у обзир одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, које предвиђају да је прихватљива 
понуда која је благовремена, која не ограничава нити условљава права Наручиоца или 
обавезе Понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. Услед изнетог 
комисија је поступила у складу са својом обавезом из члана 107. став 1. ЗЈН. 

На основу напред наведеног комисија је утврдила да понуда наведеног Понуђача не 
садржи битне недостатке из члана 106. ЗЈН-а те даје,сходно члану 3. став 1. тачка 33. 
ЗЈН-а, ПРИХВАТЉИВА. 

Наручилац је прихватио предлог комисије за јавну набавку и донео поновљену о д л у к 
у о додели уговора Понуђачу: Група понуђача: „Елмонт - градња д".о.о, ул. Вељка 
Влаховића 80, 12000 Пожаревац, МБ: 17442961, ПИБ: 101825529 - носилац групе, ГП „ЛН 
Градња" д.о.о, ул. Златарска 12,12208 Костолац, МБ:21389536, ПИБ:110811568 - члан групе, 
„Аингор" д.о.о, ул. Преображењска 2, 34000 Крагујевац, МБ: 20705892, ПИБ:106919032 -
члан групе и „Градња Коп", Живота Митровић предузетник, ул. бб, Непричава, 14223 
Словац, МБ: 56754270, ПИБ: 104196199 - члан групе, чија понудаје заведена подбројем 
404-31-10/2019 од 31.07.2019. године. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети 
захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту 
права мора да садржи све обавезне елементе из члана 151 став 1 ЗЈН („Сл.гласник РС" бр. 
124/12, 14/15 и 68/15). 

Начелник општинске управе 
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