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   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 НАРОДНА СКУПШТИНА 

     Група за јавне набавке      
       03 Број 404-8/7-16-25 
        7. април 2016. год. 
              Б е о г р а д 
                      СК 
                        

  
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, члана 74. Правилника о набавкама и 

овлашћења из решења генералног секретара Народне скупштине 03 број:112-1423/15 од 

22.05.2015. године, помоћник генералног секретара за опште послове доноси, 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (РАДОВА), ЈН 7/2016 

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ групи понуђача  „ES ENERGO-SERVIS“ д.о.о., Кружни пут бр. 9в, 11309 

Лештане-Београд и „IZOLINVEST“ д.о.о., Волгина 73, 11130 Калуђерица, код наручиоца заведена 

под бројем 03 бр. 404-8/7-16-18  од 31.03.2016. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 29. фебруара 2016. године, донео Одлуку о покретању отвореног поступка 

јавне набавке  03 број  404-8/7-16 за набавку радова – молерско фарбарски радови за потребе 

Народне скупштине Републике Србије. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда         

03 број 404-8/7-16-21 од 31. марта 2016. године, Комисија за јавну набавку је приступила изради 

Извештаја о стручној оцени понуда 03 број  404-8/7-16-24 од 07.априла 2016. године. 

 

1. Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 10.000.000,00  динара. 

2.  Подаци из плана набавки који се односи на предметну набавку: 
Средства за јавну набавку предвиђена су Законом о буџету РС за 2016. годину,                             
економска класификација 425. 
 

3. Укупан број поднетих понуда 

  Благовремено, до 10 часова, до дана 31. марта 2016. године, пристигле су понуде следећих 

понуђача и то: 

Број под којим је 
понуда заведена 

П о н у ђ а ч 
(назив, улица , број и место)

 

датум 
пријема 

час 
пријема 

03 бр. 404-8/7-16-17            
Понуда бр. 1 

„ЈАДРАН“ а.д., Корнатска бр.2, 11060 
Београд 

31.03.2016. 9:30 

03 бр. 404-8/7-16-18            
Понуда бр. 2 

Заједничка понуда групе понуђача: 

 „ES ENERGO-SERVIS“ д.о.о., 
Кружни пут бр.  9в, 11309 
Лештане-Београд 

 “ IZOLINVEST“ д.о.о., Волгина 73, 
11130 Калуђерица 

31.03.2016. 9:45 
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03 бр. 404-8/7-16-19            
Понуда бр. 3 

ГП „МОРАВА ИН“ д.о.о., Призренска 
бр.4, 37000 Крушевац 

31.03.2016. 9:46 

03 бр. 404-8/7-16-20            
Понуда бр. 4 

„МЕТАЛ-ОБРЕНОВАЦ“ д.о.о., Савска 
бр.4, 11505 Забрежје, Обреновац 

31.03.2016. 9:50 

 

     4. Отварање понуда 

Отварање благовремено приспелих понуда обављено је јавно, дана 31. марта 2016. године, у 

просторијама Народне скупштине Републике Србије, Краља Милана 14, са почетком у 10h 31’, о 

чему је састављен Записник 03 број 404-8/7-16-21.  

5. Анализа понуда 

 

5.1. Анализа неприхватљиве понуде 

 

5.1.1.  Понуда понуђача  ГП „МОРАВА ИН“ д.о.о., Призренска бр.4, 37000 Крушевац, број 

понуде 39 од 28.03.2016., код Наручиоца заведена под  03 Број 03 бр. 404-8/7-16-19             

Наручилац је у конкурсној документацији као додатни услов за учешће у предметном поступку 

тражио да понуђач располаже довољним пословним капацитетом, односно, да је за најдуже 

претходне три обрачунске године (2013. 2014. и 2015. године) извео предметне радове у 

вредности од 11.000.000,00 динара са ПДВ-ом. Као доказ за наведени капацитет, понуђач је 

требао да приложи списак референтних наручилаца, потврду референтних наручилаца за све 

наведене наручиоце у референтној листи, на којима се јасно види да су радови истоветни 

понуђеним и копије уговора и окончаних ситуација које се односе на референтне наручиоце 

наведене у референтним листама. 

Понуђач ГП „МОРАВА ИН“ д.о.о. је у својој понуди доставио Образац – списак референтих 

наручилаца, из којег се може видети да су референтни наручиоци: 

1) Војнограђевински центар „Београд“, датум закључења уговора: 16.06.2011. године на 

износ од 565.569.274,78 динара са ПДВ-ом; 

2) Управа за заједничке послове републичких органа,  датум закључења уговора 09.09.2013. 

године на износ од 6.345.511,92 динара са ПДВ-ом; 

  

За референтног наручиоца – Управа за заједничке послове републичких органа, понуђач је 

доставио Образац – потврда референтних наручилаца, Окончану ситуацију и Уговор из којих се 

јасно може видети да су молерско фарбарски радови изведени у 2013. години у износу који је 

наведен. 

 

За референтног наручиоца – Војнограђевински центар „Београд“, понуђач је доставио Образац – 

потврда референтних наручилаца, у којем стоји да је понуђач у периоду од 24.06.2011. године до 

12.05.2013. године, извео молерско фарбарске радове у уговореном року и квалитету, на 

уговорени начин, без примедби. 

Понуђач као доказ да је обавио молерско фарбарске радове у 2013. години, је доставио 

Окончану ситуацију из које Наручилац може само да  констатује да је износ од 565.569.274,78 
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динара са ПДВ-ом, истоветан износу који је наведен у Обрасцу – списак референтних 

наручилаца, али без описа изведених радова, односно без могуђности да наручилац утврди да ли 

су молерско фарбарски радови извршени у 2013. години и у ком износу. 

Такође, понуђач је доставио 42. страну неког документа, без печата, потписа и временског 

периода на који се односи, на којем се може видети табеларни приказ рекапитулације 

грађевинских и грађевинско-занатских радова, где стоји да је укупно по овој ситуацији 

фактурисано 174.858.195,65 динара, и где су  под бројем 09-00 наведени молерско фарбарски 

радови у износу од 5.830.003,50 динара, што је другачије од износа  наведеног у Обрасцу – списак 

референтних наручилаца. 

Такође, понуђач доставља 244. страну неког документа, из које се виде потписи Надзорног органа 

и печати и потписи Извођача радова, као и збирна рекапитулација вредности радова по основном 

уговору и допунском уговору један, у износу од 428.007.026,35 и накнадни радови по допунском 

уговору два у износу од 48.084.701,02 динара, што је око половина вредности која је остала за 

плаћање по окончаној ситуацији која износи 24.600.295,36 динара. 

Понуђач уз доказ пословног капацитета прилаже и Уговор закључен 20.06.2011. године на износ 

од 404.765.110,66 динара без ПДВ-а, први допунски уговор закључен 29.12.2011. године на износ 

од 32.423.989,77 динара без ПДВ-а и други допунски уговор закључен 16.07.2012. године на износ 

од 42.106.895,15 динара без ПДВ-а из којих наручилац не може да види опис изведених 

радова. 

 

Како је достављен Образац – потврда референтних наручилаца -  Војнограђевински центар 

„Београд“,, за период од 24.06.2011. године до 12.05.2013. године, понуђач је требао да докаже да 

је обавио молерско фарбарске радове и у ком износу у периоду од 01.01.2013. године до 

12.05.2013. године, што се из целокупне достављене документације не може утврдити. 

 

Сходно горе наведеном, понуђач није доказао да испуњава додатне услове, односно да 

располаже довољним пословним капацитетом, и да је за најдуже претходне три обрачунске 

године (2013. 2014. и 2015. године) извео предметне радове у вредности од 11.000.000,00 

динара са ПДВ-ом. 

 

Понуда коју је поднео ГП „МОРАВА ИН“ д.о.о. није у целини припремљена складу са законом 

одређеним условима и са захтевима наручиоца садржаним у конкурсној документацији и у складу 

са одредбама члана 106. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, оцењена је као 

неприхватљива. 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а износи 6.106,00, односно 7.327,20 са ПДВ-ом. 

5.2. Анализа прихватљивих понуда 

 

5.2.1. Понуда понуђача  „ЈАДРАН“ д.о.о., Корнатска бр.2, 11000 Београд број понуде 67/16 од 

31.03.2016., код Наручиоца заведена под  03 Број 03 бр. 404-8/7-16-17             

Понуда коју је поднео „ ЈАДРАН“ д.о.о. у целини је припремљена складу са законом одређеним 

условима и са захтевима наручиоца садржаним у конкурсној документацији и оцењена је као 

одговарајућа и прихватљива. 
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5.2.2. Понуда групе понуђача  „ES ENERGO-SERVIS“ д.о.о., Кружни пут бр. 9в, 11309 

Лештане-Београд и „IZOLINVEST“ д.о.о., Волгина 73, 11130 Калуђерица, број понуде 257 од 

24.03.2016., код Наручиоца заведена под  03 Број 03 бр. 404-8/7-16-18           

 Захтев за исправљање рачунске грешке 

На основу члана 93. Закона о јавним набавкама, дана 06.04.2015. године, Наручилац се обратио 

групи понуђача са захтевом за исправљање рачунске грешке у обрасцу понуде – табела А . 

Наручилац је у фази израде Извештаја о стручној оцени понуда, рачунском провером Обрасца 

понуде, утврдио да је укупна цена са и без ПДВ-а у Табели А-ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА на 

локацији Трг Николе Пашића 13,Београд, погрешно сабрана и да треба да износи 4.510,00 динара 

без ПДВ-а, односно 5.412,00 динара са ПДВ-ом, уместо 4.280,00 динара без ПДВ-а, односно 

5.136,00 динара са ПДВ-ом, као што је група понуђача навела у својој понуди. 

Сходно горе наведеном, укупна цена са и без ПДВ-а (колоне А+Б) треба да износи: 

 

ТАБЕЛА УКУПНО А +  Б 

Р.бр. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА 
Укупна  

цена без  
ПДВ-а 

Укупна  
цена 

 са ПДВ-ом 

1 2 3 4 

1. 
Укупно  табела А (опис позиције радова на 
локацији Трг Николе Пашића 13) 

4.510,00 5.412,00 

2. 
Укупно табела Б (опис позиције радова на 
локацији Краља Милана 14) 

3.350,00 4.020,00 

УКУПНА ЦЕНА СА И БЕЗ ПДВ-а (А + Б) 7.860,00 9.432,00 

   

Дана 07.04.2016. године, група понуђача је доставила сагласност за исправљање рачунске 

грешке. 

Понуда коју је поднела група понуђача „ES ENERGO-SERVIS“ д.о.о., Кружни пут бр. 9в, 11309 

Лештане-Београд и „IZOLINVEST“ д.о.о., Волгина 73, 11130 Калуђерица, у целини је припремљена 

складу са законом одређеним условима и са захтевима наручиоца садржаним у конкурсној 

документацији и оцењена је као одговарајућа и прихватљива. 

 

5.2.3. Понуда понуђача  „МЕТАЛ-ОБРЕНОВАЦ“ д.о.о., Савска бр.4, 11505 Забрежје, 
Обреновац, број понуде 30-03/2016 од 29.03.2016., код Наручиоца заведена под  03 Број 03 
бр. 404-8/7-16-20     
         
Понуда коју је поднео „МЕТАЛ-ОБРЕНОВАЦ“ д.о.о.,у целини је припремљена складу са законом 
одређеним условима и са захтевима наручиоца садржаним у конкурсној документацији и оцењена 
је као одговарајућа и прихватљива. 
 
 
6. Критеријум за оцењивање понуда 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.У 

ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом, биће изабрана понуда 

која је понудила дужи рок важења понуде. 
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7. Рангирање прихватљивих понуда  
 

Ранг 
Број под којим је 
понуда заведена 

Назив понуђача 

Укупна цена 

без ПДВ-а са ПДВ-ом 

1. 
03 бр. 404-8/7-16-18            

Понуда бр. 2 

Заједничка понуда групе понуђача: 

 „ES ENERGO-SERVIS“ д.о.о., 
Кружни пут бр.  9в, 11309 
Лештане-Београд 

 “ IZOLINVEST“ д.о.о., Волгина 73, 
11130 Калуђерица 

7.860,00 9.432,00 

2. 
03 бр. 404-8/7-16-17            

Понуда бр. 1 
„ЈАДРАН“ а.д., Корнатска бр.2, 11060 
Београд 

10.305,00 10.793,00 

3. 
03 бр. 404-8/7-16-20            

Понуда бр. 4 
„МЕТАЛ-ОБРЕНОВАЦ“ д.о.о., Савска бр.4, 
11505 Забрежје, Обреновац 

126.280,00 151.536,00 

 

 

8. Назив, односно име понуђача чије је понуда најповољнија 

Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија понуда број 257 од 

24.03.2016. године, коју је поднела група понуђача  „ES ENERGO-SERVIS“ д.о.о  и „IZOLINVEST“ 

д.о.о., у висини од 7.860,00 динара без ПДВ-а, односно у висини од 9.432,00  динара са ПДВ-ом.  

Комисија предлаже наручиоцу да уговор додели гупи понуђача „ES ENERGO-SERVIS“ д.о.о  и 

„IZOLINVEST“ д.о.о. 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о избору 

најповољније понуде и  на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора као у 

диспозитиву. 

 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може  
поднети захтев за заштиту права у  
року од 10  дана од дана oбјаве исте на  
Порталу јавних набавки. Захтев се  
подноси наручиоцу, а копија се 
 истовремено доставља Републичкој 
 комисији за заштиту права у  
поступцима јавних набавки. 
 
 

 
                                                                                         ПОМОЋНИК ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА 

 
Светлана Јовановић 

 

  


