
 

 

 

Дел.бр. 5754/8 

Датум: 14.11.2019. 

Страна 1 од  4       

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

На основу члана 107. став 3. и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15), директор Предшколске установе „11.април“ 

доноси:  

 

О Д Л У К У  

о додели Уговора  

 

     Уговор за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, 

текуће поправке и одржавање зграда и објеката- радови на кровoвима вртића радови на 

крововима 6 вртића „Драган Лаковић“, „Звездана прашина“, „Маја“, 

„Петлић“,“Звончићи“,“Врабац“, ЈН бр. Р 19-07: ALP COMLETE Д.О.О Beograd 

 

 Уговорена вредност без ПДВ-а:  24.649.705,38  динара 

 Уговорена вредност са ПДВ-ом: 29.579.646,45  динара 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
 Наручилац је корисник буџетских средстава. 

 Назив и ознака из општег речника набавке: 45260000 - Радови на крову и други 

посебни грађевински занатски радови 

Наручилац је дана 04.11.2019. године донео Oдлуку о покретању поступка јавне 

набавке  бр. 5754/1, за јавну набавку  Р 19-07, радови на крововима 6 вртића „Драган 

Лаковић“, „Звездана прашина“, „Маја“, „Петлић“,“Звончићи“,“Врабац“ 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде. 

 Преговарачки поступак одржан дана 12.11.2019. године у просторијама ПУ „11 

април“, Народних хероја 12а,Нови Београд. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 

стручној оцени понуда и извршила преглед и рачунску контролу. 

 У  Извештају о стручној оцени понуда бр. 5754/7 од 14.11.2019. године, комисија за 

јавне набавке је констатовала следеће: 

 

1) Врста предмета јавне набавке: 

 

 

Добра 
 

 

Услуге 
 

 

Радови 
х 

 
2) Подаци о јавној набавци: 

 



 

 

2 

 

 

Предмет јавне набавке 

Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката-радови на кровoвима 

вртића радови на крововима 6 

вртића „Драган Лаковић“, „Звездана 

прашина“, „Маја“, 

„Петлић“,“Звончићи“,“Врабац“ 

 

 

Редни број јавне набавке Р 19-07 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 24.919.369,23  РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

 (без ПДВ-а) 24.649.705,38  РСД 

Вредност уговора о јавној набавци 

 (са ПДВ-ом) 29.579.646,45  РСД 

Подаци о апропијацији у буџету 

односно финансијском плану 

* Раздео 12- Секретаријат за 

образовање и дечју заштиту 

* Програм 8 – Предшколско 

васпитање 

* Шифра програма 2001 

* Програмска активност – 

Функционисање предшколских 

установа 

* Шифра програмске активности/ 

Дотирани програм – 2001-0001 

* Функционална класификација 911-

предшколско образовање 

* Апропријација 425-Текуће 

поправке и одржавање 

* Извор финансирања 01- приходи 

из буџета 

* Економска класификација 494251 

Текуће поправке и одржавање 

опреме 

* Позиција плана 120049 – Текуће 

поправке и одржавање опреме, ПУ 

 

Поступак је спровевден на основу мишљења Упрве за јавне набавке бр. 404-02-3551/2019 

од 26.08.2019.год. 

Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 

је члан 36. став 1. тачка 3) ЗЈН:  

Ако због изузетне хитности проузроковане венредним околностима или непредвиђеним 

догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није 

могао да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак. 

Околност које оправдавају хитност не могу бити у било којој вези са наручиоцем . 

 

Предмет јавне набавке: јавна набавка преговарачки поступак без објављивања позива за 

подношење понуда- радови – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-радови на 
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крововима 6 вртића „Драган Лаковић“, „Звездана прашина“, „Маја“, 

„Петлић“,“Звончићи“,“Врабац“ 

 

Предметна јавна набавка је предвиђена планом набавки Предшколске установе „11 април“ 

за 2019. годину. 

 

Поступак јавне набавке покренут је доношењем обавештења о покретању преговарачког 

поступка без објављивања позива за подношење понуда истовремено са доношењем 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке Наручилац је донео Решење о образовању 

Комисије број 5754/2 од 04.11.2019.године.  

За наведену јавну набавку Наручилац је дана 04.11.2019.   године, објавио обавештење о 

покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда дел. бр. 

5754/5 на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца  

Конкурсном документацијом утврђен је критеријум за оцену понуда: најнижа понуђена 

цена. 

Рок за подношење понуда одређен је до 12.11.2019.године до 10:00 часова. 

 

Поступак преговарања водио се у просторијама Предшколске установе ,,11. април“ – Нови 

Београд, ул. Народних хероја 12а, 11070 Нови Београд. дана 12.11.2019.године са 

почетком у 10:15 часова. 

 

3) Укупан број поднетих понуда:   3 
 

Назив/име понуђача ( основни подаци о понуђачима) 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1.  BOMING D.O.O. Beograd / 

2.  ALP COMLETE Д.О.О Beograd  

3.  ALTUM MAGNA Beograd  

 

4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 

 

  Број под којим је 

понуда заведена 
Подносилац понуде 

Разлози за одбијање 

понуде и понуђена цена 

5878/1 
BOMING D.O.O.  

Beograd 

Понуђач није доставио: 

Банкарску гаранцију и 

писмо о намерама за 

издавање бенкарске 

гаранције за добро 

извршење посла и 

отклањање недостатака у 

гарантном року 

5878/3 
ALTUM MAGNA  

Beograd 

Понуђач није доставио: 

Банкарску гаранцију и 

писмо о намерама за 

издавање бенкарске 

гаранције за добро 

извршење посла и 
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отклањање недостатака у 

гарантном року 

 

 

 

 На основу изнетог, Комисија констатује да је поднета једна прихватљива  понуда 

(Записник о отварању понуда бр. 5754/6 од 12.11.2019. године). 

Предмет преговарања је укупна понуђена цена без ПДВ-а, рок извођења радова и гарантни 

рок за изведене радове. 

 

У поступку преговарања учествује Понуђач који је доставио прихватљиву понуду. 

 

Представник понуђача ALP COMLETE није приступио преговарачком поступку тако да је 

прихваћена његова понуђена цена 

 

 

Ред. 

бр. 

Заводни 

бр. 
Назив понуђача 

Укупна 

понуђена цена 

после 

преговарања 

без ПДВ-а 

Рок 

извођења 

радова после 

преговарања 

Гарантни 

рок за 

изведене 

радове после 

преговарања 

Напомена 

1 

 
4561/2 

 

ALP COMLETE 

Д.О.О Beograd  

 

24.649.705,38   100 дана 24 месеца / 

 

 

 

5) Критеријум за оцењивање понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

 

 

 

 Ранг листа понуђача код критеријума  НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

 

 

 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1.        ALP COMLETE Д.О.О Beograd             24.649.705,38  РСД 

 

 

 

 

6) Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Након стручне оцене понуда Комисија је констатовала да је понуда понуђача ALP 

COMLETE Д.О.О Beograd,  прихватљива у складу са чланом 3. тачка 33 Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/12,14/15 и 68/15). те  да је испуњен 

услов за доношење одлуке о додели уговора прописан члан 107 став 3. ЗЈН и 

предлаже одговорном лицу наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и уговор 

додели понуђачу: ALP COMLETE Д.О.О Beograd 
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            Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је 

на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели Уговора  понуђачу  

                 

ALP COMLETE Д.О.О Beograd  

Суботичка 21 

МАТИЧНИ БРОЈ: 21412406 

ПИБ: 111001991 

 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права  

у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке 

на Порталу јавних набавки. 

       

 

 
 Обрада: 

_________________________________ 

Руководилац  службе за јавне набавке 

Катарина Андрејев                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                                        ДИРЕКТОР  УСТАНОВЕ 

____________________________ 

                               (Мирјана Секулић) 

 


