
                                                
                                                                                                                                  
У складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 01-4803/1 од 

26. октобра 2016. године, доносим 

 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

у отвореном поступку резервисане јавне набавке Р-2/2016  

 

 

1. Понуђачу Д.П. „СЛОГА“ Београд, Јеврејска 24, у отвореном поступку 

резервисане јавне набавке Р-2/2016, као најповољнијем понуђачу додељује се 

уговор за извођење радова – замена старе фасадне столарије новом на 

делу објекта Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу са 

седиштем у Јагодини – друга фаза. 

2. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена без 

ПДВ-а. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

      Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу са седиштем у Јагодини је 

дана 21.9.2016. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка резервисане 

јавне набавке Р-2/2016, под бројем 01-4056/1. 

 

Врста предмета јавне набавке: радови 

- Предмет јавне набавке: замена старе фасадне столарије новом на делу 

објекта Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу са 

седиштем у Јагодини – друга фаза. 

- Предметна јавна набавка је предвиђена у годишњем плану набавки 

Наручиоца за 2016. годину. 

- Редни број јавне набавке Д-2/2016.  

- Процењена вредност јавне набавке 9.398.899 динара без ПДВ-а. 

- Ознака из општег речника набавке: 45420000 – радови на уградњи 

столарије. 

 

За наведену јавну набавку Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу 

је дана 21.9.2016. године објавио Позив за подношење понуда под бројем 01-4063/1 на 

Порталу јавних набавки, сајту Факултета и Порталу Службеног гласника РС . 

     До 24.10.2016. године до 10,00 часова, тј. до истека рока за подношење понуда, на 

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу благовремено су пристигле 

2(две) понуде:  

 

- „ДЕС“Д.О.О, Ваљево,ул. Даничићева 11, понуда је код наручиоца 

примљена и заведена под бројем 01-4740/1 од 21.10.2016. године, у 08:35 

часова; 
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- Д.П„СЛОГА“Београд, ул. Јеврејска 24, понуда је код наручиоца 

примљена и заведена под бројем 01-4753/1 од 24.10.2016. године, у 08:35 

часова; 

Након спроведеног отварања понуда дана 24.10.2016. године са почетком у 10:30 

часова, Комисија за спровођење поступка јавне набавке Д-2/2016 (у даљем тексту: 

Комисија), образована Решењем број 01-4058/1 од 21.9.2016. године, приступила је 

стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 01-4803/1 од 

26.10.2016 године. 

Комисија је оценом понуда утврдила да су пристигле понуде благовремене, 

прихватљиве и одговарајуће и да немају недостатке. 

Комисија је извршила рангирање понуда применом  критеријума најнижа 

понуђена цена:  
 

- „ДЕС“ Д.О.О. Ваљево, ул. Даничићева 11, понуда број 01-4740/1 од 

21.10.2016. године, са укупном понуђеном ценом у износу од 9.390.241,93 

динара без ПДВ-а. 
 

 

- Д.П„СЛОГА“ Београд, ул. Јеврејска 24, понуда број 01-4753/1 од 

24.10.2016. године, са укупном понуђеном ценом у износу од 9.252.835,80 

динара без ПДВ-а; и 

 

Комисија је констатовала да је најнижу понуђену цену у укупном износу од 

9.252.835,80 динара без ПДВ-а за извођење радова – замена старе столарије новом на 

делу објекта Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу са седиштем у 

Јагодини – друга фаза дао понуђач Д.П. „СЛОГА“ Београд, Јеврејска 24. 

Комисија је предложила да се у складу са критеријумом најнижа понуђена цена 

уговор за јавну набавку Д-2/2016 извођење радова -  замена старе фасадне столарије 

новом на делу објекта Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу са 

седиштем у Јагодини – друга фаза додели понуђачу Д.П. „СЛОГА“ Београд, Јеврејска 

24. 

Комисија је 24.10.2016. године Извештај о стручној оцени понуда доставила декану 

Факултета на даље одлучивање. 

Декан Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу је на основу 

законског овлашћења, а у складу са свим наведеним, донео одлуку као у диспозитиву. 

Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Факултета у 

року од три дана од дана доношења. 

 

               Поука о правном леку:                                                                  ДЕКАН 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети         Проф. др Виолета Јовановић 

захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана  

њеног објављивања, сходно члану 149. став 6. Закона о      ________________________ 

јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 

и 68/15).  


