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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 
Број: 353/19 
13. 06. 2019. 
КРУШЕВАЦ 

 
 

На основу чл. 64. ст. 2. тач. 27) Статута Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Крушевцу бр. 76-3/18 од 
08. 02. 2018., чл. 42. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки бр. 256 од 29. 01. 2016. и                  
чл. 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са Извештајем о 
стручној оцени понуда бр. 353/19  од 12. 06. 2019., директор доноси: 
 
 

О Д Л У К У 
О   Д О Д Е Л И   У Г О В О Р А 

 
 

I  УСВАЈА СЕ Извештај о стручној оцени понуда бр. 353/19 од 12. 06. 2019., који је сачинила комисија за 
јавну набавку 1Р/2019 замена пода у фискултурној сали. 

II БИРА СЕ за извођење радова на постављању пода у фискултурној сали као најповољнија понуда бр. 62 
од 10. 06. 2019., понуђача „Musculus“ доо, 11010 Београд - Вождовац, Ул. војводе Степе 346, ПИБ: 101735648,                        
МБ: 06767508, која је у ОШ „Доситеј Обрадовић“ Крушевац заведена 11. 06. 2019. под бр. 323/19, са којим ће се 
закључити уговор о јавној набавци. 

III НАЛАЖЕ СЕ председнику комисије објављивање ове одлуке на Порталу јавних набавки и 
достављање администратору сајта ОШ „Доситеј Обрадовић“ Крушевац ради објављивања на интерној интернет 
страници. 

IV Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се од дана објављивања на Порталу јавних 
набавки. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одлуком директора ОШ „Доситеј Обрадовић“ Крушевац бр. 259/19 од 23. 05. 2019., покренут је поступак 
јавне набавке мале вредности 1Р/2019 за извођење радова на замени пода у фискултурној сали. 

Решењем директора ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Крушевца бр. 260/19 од 23. 05. 2019. образована је 
комисија за спровођење поступка јавне набавке бр. 1Р/2019. 

Након спроведеног поступка отварања понуда комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену 
понуда и о томе, на основу чл. 105. ЗЈН-а сачинила извештај, у коме је утврђено следеће: 

 

 

1. Подаци о јавној набавци: 
 

Предмет јавне набавке Замена пода у фискултурној сали 

Редни број јавне набавке 1Р/2019 

Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности 

Назив и ознака из општег речника набавки  
45432130 – радови на постављању подова и 

подних облога 

Позиција у Плану набавки 1.3.1. 

Начин финансирања 
Средства Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја РС 

Процењена вредност јавне набавке, без ПДВ-а (дин.) 3.130.560,00 
 

 
2. Објављивање, достављање и пријем писмена  

2.1. Документа у фази објављивања позива за подношење понуде и конкурсне документације 
Позив за подношење понуде и Конкурсна документација бр. 283 од 03. 06. 2019. објављени су 03. 06. 2019. 

на Порталу јавних набавки и на интернет страници ОШ „Доситеј Обрадовић“ Крушевац, а нису достављани на 
адресе заинтересованих лица. 
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2.2. Документа у фази од објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације до 
рока за подношење понуда 

У овој фази сачињена су следећа документа: 
- Додатно појашњење конкурсне документације бр. 300/19 од 07. 06. 2019., које је објављено 07. 06. 2019. 

на Порталу јавних набавки и на интернет страници ОШ „Доситеј Обрадовић“ Крушевац, на основу захтева 
за додатно појашњење конкурсне документације које је имејлом 06. 06. 2019. у 15:32 ч. доставило 
заинтересовано лице „Floorex company“ доо Београд. 

 

2.3. Документа у фази од отварања понуда до сачињавања извештаја о стручној оцени понуда и 
предлога одлуке о додели уговора 

 У овој фази сачињена су следећа документа: 
- Записник о отварању понуда бр. 325/19 од 11. 06. 2019., који је сачинила комисија и који је лично 

преузет од стране присутног овлашћеног представника понуђача „Мускулус“ доо Београд; осталим 
понуђачима записник је достављен имејлом 11. 06. 2019. 

 

3. Подаци о понуђачима и понудама 
До почетка отварања понуда пристигле су понуде следећих понуђача: 
1. СЗМФР „Рај фас“ Рајко Зајић пр Крушевац, 
2. „Мускулус“ („Musculus“) доо Београд, 
3. „МЦС-систем“ доо Пожега. 

 
 

3.1. Подаци из понуда понуђача  
 У табели су приказане најбитније информације о понуђачима и њиховим понудама. 
 

Ред.
бр. 

Понуђач 
 
Подаци 

СЗМФР „Рај фас“ 
Рајко Зајић пр 

Крушевац 

„Musculus“ доо 
Београд 

„МЦС-систем“ доо 
Пожега 

1.  
Број и датум под којим је понуда 

заведена код понуђача 

27/2019 

10. 06. 2019. 

62 

10. 06. 2019. 

22/2019 

10. 06. 2019. 

2.  
Број, датум и време под којим је 
понуда заведена код наручиоца 

322/19 

11. 06. 2019. 

323/19 

11. 06. 2019 

324/19 

11. 06. 2019 

3.  Адреса 
Кнеза Милоша К14/56 

Крушевац 

Војводе Степе 346 

Београд 

Таштипољска 10  

Пожега 

4.  МБ 60351180 06767508 20832096 

5.  ПИБ 104677825 101735648 107589492 

6.  Имејл rajfas@yahoo.com dejan@musculus.rs podovi@mcs-sistem.com 

7.  Понуда поднета самостално самостално самостално 

8.  Укупна вредност без ПДВ-а (дин.) 3.090.960,00 2.491.200,00 2.679.264,00 

9.  Укупна вредност са ПДВ-ом (дин.) 3.709.152,00 2.989.440,00 3.215.116,80 

10.  Рок извођења радова (дана) 45 44 45 

11.  Рок плаћања (дана) 45 35 30 

12.  Гарантни рок (мес.) 24 24 24 

13.  Рок важења понуде (дана) 90 90 90 

 

3.2. Благовременост понуда 
На отварању понуда утврђено је да су понуде свих понуђача пристигле благовремено, а да 

неблаговремених понуда није било. 
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3.3. Статус понуђача  
Извршена је провера у Регистру привредних субјеката, који води Агенција за привредне регистре, какав је 

статус понуђача и утврђено да су сви понуђачи активна привредна друштва. 
 

3.4. Обрасци  
Понуђачи су уз понуду требали да доставе следеће обрасце из конкурсне документације: 
1) Образац Понуда, 
2) Образац Предмер и предрачун радова, 
3) Образац Изјава о обавезним условима, 
4) Образац Трошкови припреме понуде, 
5) Образац Изјава о додатним условима, 
6) Образац Модел уговора. 
Сви понуђачи су доставили све захтеване обрасце који су попуњени на прихватљив начин. 
 

3.5. Обавезни услови за учешће из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН-а 
Сви понуђачи су као доказ за испуњеност обавезних услова за учешће из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН-а 

доставили oбразац Изјава о обавезним условима . 
Поред овог, доставили су и друге доказе (документа о упису у Регистар понуђача, који води Агенција за 

привредне регистре, решење АПР-а и/или изјава о интернет адреси где се ови подаци могу проверити, уверења 
судова...).  

Сви понуђачи су доказали су испуњеност обавезних законских услова за учешће из чл. 75. ст. 1.        
тач. 1) до 4) ЗЈН-а и немају обавезу накнадног достављања оригинала или оверених копија доказа на увид. 

 

3.6. Обавезни услов за учешће из чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН-а 
Посебним прописима није предвиђено поседовање лиценце за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, те понуђачи нису имали обавезу да достављају доказе за испуњење овог услова. 
  

3.7. Обавезни услови за учешће из чл. 75. ст. 2. ЗЈН-а  
Све понуде као доказ за испуњеност обавезних услова за учешће из чл. 75. ст. 2. ЗЈН-а садрже образац 

Изјава о обавезним условима. 
Утврђено је да све понуде садрже доказ о испуњености обавезног услова из чл. 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
 

3.8. Додатни услови за учешће из чл. 76. ЗЈН-а  
3.8.1. Пословни капацитет 
Понуђачи су као доказ за испуњеност додатних услова за учешће из чл. 76. ЗЈН-а, а који се односе на 

пословни капацитет, доставили документа (окончане ситуације, уговоре, рачуне и/или записнике о примопредаји 
радова) из којих се недвосмислено може утврдити да су извели истоврсне радове укупне површине мин. 288 м2, 
односно да је вредност тих радова мин. 1.500.000,00 дин. 

Сви понуђачи доказали су испуњеност додатних услова за учешће из чл. 76. ЗЈН-а, који се односе на 
пословни капацитет, те немају обавезу накнадног достављања оригинала или оверених копија доказа на 
увид. 

3.8.2. Технички капацитет 
Понуђачи су као доказ за испуњеност додатних услова за учешће из чл. 76. ЗЈН-а, а који се односе на 

технички капацитет, доставили образац Изјава о додатним условима из кога се недвосмислено може утврдити да 
располажу неопходном механизацијом, грађевинским машинама и техничком опремом и апаратима неопходним за 
реализацију  предметних радова. 

Сви понуђачи доказали су испуњеност додатних услова за учешће из чл. 76. ЗЈН-а, који се односе на 
технички капацитет, те немају обавезу накнадног достављања оригинала или оверених копија доказа на 
увид. 

3.8.3. Кадровски капацитет 
Понуђачи су као доказ за испуњеност додатних услова за учешће из чл. 76. ЗЈН-а, а који се односе на 

кадровски капацитет, доставили образац Изјава о додатним условима из кога се недвосмислено може утврдити да 
располажу неопходном бројем извршилаца одговарајуће струке који ће бити ангажовани на извршењу уговора о 
јавној набавци. 

Понуђачи су као доказ за испуњеност додатних услова за учешће из чл. 76. ЗЈН-а, а који се односе на 
кадровски капацитет, доставили и документа за одговорног извођача радова (лиценце, потврде и/или уговоре о 
сарадњи са лицем чије су лиценца и потврда достављени) из којих се недвосмислено може утврдити да располажу 
најмање јеним одговорним извођачем радова архитектонске или грађевинске струке са одговарајућом личном 
лиценцом.. 

Сви понуђачи доказали су испуњеност додатних услова за учешће из чл. 76. ЗЈН-а, који се односе на 
кадровски капацитет, те немају обавезу накнадног достављања оригинала или оверених копија доказа на 
увид. 
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3.9. Посебни захтеви наручиоца  
Посебни захтеви наручиоца дефинисани су у делу 6.9 Посебни захтеви наручиоца, а односе се на плаћање, 

важење понуде, рок завршетка радова, гарантни рок и објекат извођења радова. 
Увидом у достављене обрасце Понуда и Модел уговора, утврђено је да су сви понуђачи испунила посебне 

захтеве наручиоца. 
 

3.10. Средства финансијског обезбеђења  
За предметну јавну набавку није предвиђено достављање средстава финансијског обезбеђења за озбиљност 

понуде, односно повраћаја авансног плаћања, а добављач је у обавези да гаранцију банке за добро извршење посла, 
односно отклањање квара у гарантном року достави у складу са захтевима из конкурсне документације и 
одредбама уговора.  

 

3.11. Рачунске радње 
Проверене су рачунске радње из достављених образаца Предмер и предрачун радова и утврђено да су све 

рачунске операције свих понуђача тачно израчунате. 
 

 3.12. Понуђена цена  
Проверено је какве су понуђене вредности добара у односу на процењену вредност јавне набавке, која 

износи 3.130.560,00 дин. без ПДВ-а и утврђено да вредности понуда свих понуђача не прелазе процењену 

вредност јавне набавке. 
 
3.13. Одговарајућост понуда 
Проверен је образац Предмер и предрачун радова и утврђено да достављањем овог обрасца понуђачи 

гарантују да могу извести тражене радове у складу са прописима и другим захтевима наручиоца, односно да су 
понуде свих понуђача одговарајуће. 

Узорци нису били предвиђени за достављање. 
  

3.14. Преференцијали 
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и 

страног понуђача који изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова 
понуђена цена није већа од 5% у односу на најнижу понуђену цену страних понуђача. 

С обзиром да су све понуде поднете од стране домаћих понуђача, односно да су правна лица резиденти у 
смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, понуђачи нису стекли услов за добијање 
преференцијала. 

 
3.15. Отварање понуда  
Отварање понуда обављено је 11. 06. 2019. у периоду од 12:00 ч. до 12:35 ч. у канцеларији директора; 

обавештење о промени локације отварање понуда било је истакнуто на вратима школске библиотеке. 
Поред чланова комисије, био је присутан овлашћени представник понуђача „Musculus“ доо Београд који 

није желео да врши увид у понуде конкурентских понуђача, а није имао примедбе на поступак отварања понуда. 
 Отварању понуда нису присуствовала трећа лица. 
 
 

3.16. Остало  

Понуђачи су доставили и друга документа, која су евидентирана у записник о отварању понуда, али нису 
мериторна у предметном поступку. 

 
4. Методологија за доделу пондера, односно избор понуде којој ће бити додељен уговор о јавној набавци 

Након прегледа достављених образаца и докумената утврђено је да су понуде сва три понуђача 
благовремене, одговарајуће и прихватљиве. 

Критеријум за доделу уговора је био – најнижа понуђена цена.  
С обзиром да се само прихватљиве понуде могу рангирати, у предметном поступку рангиране су понуде 

сва три понуђача. 
Рангирање се врши у растућем низу, почев од најниже понуђене цене, сагледавајући понуде свих  

понуђача, односно укупне вредности без ПДВ-а.  
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