
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пољопривредна школа са домом ученика Футог  

Цар  Царице Милице2                                                                                                                                       

21410 Футог      

 

Број: РМВрп III/1.8-2019 

Датум:05.07.2019. 
 

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број РМВрп 

III/1.7-2019 од 05.07.2019. године, директор Пољопривредне школе са домом 

ученика д о н о с и   

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА 

КРОВА НА ДОМУ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ – РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА 

РМВрп III/1-2019 
 

Уговор о јавној набавци радова – реконструкција крова на дому за девојчице – 

резервисана набавка, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности  

редни број РМВрп III/1-2019 ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу   „СУНЦЕ 021“ ДОО, 

Нови Сад, Хајдук Вељкова 11, хала 14, по понуди број 33/2019 од 03.07.2019.  

године, која је код Наручиоца заведене под бројем 05-2808-235.   
Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Пољопривредне школе са домом ученика у Футогу у року од три дана од 

дана доношења одлуке.  

 

О б р а з л о ж е њ е :  

 

1. Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка радова – реконструкција крова на дому за 

девојчице – резервисана набавка  

ОРН: 45260000 - Радови на крову и други посебни грађевински занатски 

радови 

2. Процењена вредност јавне набавке: 

Укупна процењена вредност јавне набавке без ПДВ, износи 3.640.124,17 динара. 

  

 3. Основни подаци о понуђачима: 

У поступку јавне набавке набавка радова – реконструкција крова на дому за 

девојчице – резервисана набавка, примљена је 1 (једна)  понуда  и то: 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име: „Сунце 021“ доо,  

Седиште: Нови Сад, Хајдук Вељкова 11, хала 14 

Матични број: 21217786 

ПИБ: 109653303 

Законски заступник: Војин Милинковић 

Уписан у регистар понуђача: да 



 

           4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене 

тих понуда: као неприхватљиве одбијена је понуда следећег понуђача: / 

5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 

образложење - начин на који је утврђена та цена: / 

 

6. Начин примене методологије доделе пондера: 

    Додела пондера извршена је сходно методологији утврђеној конкурсном 

документацијом. 

  Критеријум за доделу уговора за јавну набавку радова – 

реконструкција крова на дому за девојчице – резервисана набавка   је најнижа по 

нуђена цена. 

Ред. 

Број 

Број под којим је понуда 

заведена 
Назив или шифра понуђача 

1. 05-2808-235 
„Сунце 021“ доо, Нови Сад, Хајдук Вељкова 11,  

хала 14  

Предмет: јавна набавка радова – реконструкција 

крова на дому за девојчице 

Укупна цена без  пдв: 3.624.896,00 

Пдв:   724.979,20 

Укупна цена са пдв: 4.349.875,20 

Начин и услови плаћања:   

-вирмански  

- у року до 30 дана од дана испостављања 

привремене ситуације,  

- након завршетка уговорених радова у року 

од 30 дана  на основу окончане ситуације и 

Записника о квалитативној и квантитативној 

примопредаји изведених радова 

Рок извођењ радова: 

-60 радних дана од дана увођења 

добављача посао 

-увођење у посао је у року од 3 дана од 

дана закључења уговора. 

Изјава којом потврђује да су испуњени 

обавезни услови из члана 75.: 

да 

Образац понуде са табеларним делом понуде: да 

Образац структуре понуђене цене да 

Образац изјаве о независној понуди: да 

Образац изјаве на основу члана 75. став 2. 

ЗЈН: 

да 

Средство обезбеђења за испуњење обавеза у 

поступку јавне набавке (бланко соло 

меница,менично овлашћење/писмо, копија 

депо картона, копија захтева за регистрацију 

менице који је оверен од стране пословне 

банке): 

да 



Модел уговора: да 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда 

Понуда је потписана и оверена: да 

Понуђач је уписан у регистар понуђача да 

Понуда се подноси: самостално 

Дозвола или потврда министарства надлежног 

за послове запошљавања издата на основу 

члана 37. Закона о професионалној 

рехабилитацији и запошљавању особа са 

инвалидитетом («Службени гласник РС» бр. 

36/09 и 32/13). 

 

да 

Списак најважнијих изведених  грађевинско-

занатских радова 
да 

Стручне референце – образац потврде да 

Образац изјаве о кључном техничком особљу 

и другим експертима који раде за понуђача - 

кадровски капацитет 

да 

Гарантни рок за изведене   радове: 
*миниму 2 године од дана примопредаје изведених 

радова 

     __2____ године рачунајући од дана 

примопредаје изведених радова      

Гарантни рок за материјале 
Према гарантном року произвођача 

материјала 

 

Након прегледа понуде, Комисија за јавну набавку је констатовала да 

је примљена укупно 1 (једна) прихватљива и одговарајућа понуда, која је 

оцењена на следећи начин: 

 

 

РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 

 

Комисија је након прегледа и оцењивања понуда сачинила следећу ранг листу 

понуда за јавну набавку радова – реконструкција крова на дому за девојчице – 

резервисана набавка    

    

Ред. 

Број 

Број под којим је 

понуда заведена 
Назив или шифра понуђача 

Укупна понуђена цена 

без ПДВ 

1. 
05-2808-235 

„Сунце 021“ доо, Нови Сад, 

Хајдук Вељкова 11, хала 14 
3.624.896,00 

 

7. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да 

ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће 

извршити подизвођач:  

Комисија предлаже да у поступку јавне набавке радова – реконструкција 

крова на дому за девојчице – резервисана набавка, додели уговор понуђачу „Сунце 

021“ доо, Нови Сад, Хајдук Вељкова 11, хала 14, по понуди број 33/2019 од 

03.07.2019. године, која је код Наручиоца заведене под бројем 05-2808-235.   

Понуђач је понуду поднео самостално. 



 


