
 

 

На основу члана 44. Статута Грађевинског факултета у Београду и члана 109. став 1. Закона о 

јавним набавкама,  доносим следећу 

 

 

О Д Л У К У 
 

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности уређаји за климатизацију 

покренут на основу Одлуке о покретању поступка наручиоца – Грађевинског факултета 

Универзитета у Београду, ул Булевар Краља Александра 73, број 18/19 од 10.05.2017. године, по 

позиву наручиоца објављеног дана 11.05.2017. године на Порталу јавних набавки код Управе за 

јавне набавке, а чија је процењена вредност 1.125.000,00 динара.  

 

Одлуку о поновном спровођењу поступка јавне набавке из става 1. ове Одлуке, наручилац ће 

донети у року од 15 дана од дана коначности ове Одлуке.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Наручилац Грађевински факултет Универзитета у Београду је дана 10.05.2017. године донео 

Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности бр. 05/17, за набавку уређаја за 

климатизацију. Решењем о образовању комисије бр 18/19-2 од 10.05.2017. године формирана 

је комисија за јавну набавку ради спровођења поступка у складу са Законом о јавним набавкама 

( „Сл. гласник РС“ 124/12, 14/15, 68/15 ), у даљем тексту Закон, и важећим прописима. За 

наведену набавку Комисија наручиоца је израдила конкурсну документацију и послала Позив 

на понуду бр 18/19-4 потенцијалним понуђачима ради обезбеђења конкуренције ( на 4 адреса) и 

објавила исти на Порталу јавних набавки и сајту Факултета. 

 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигле су 3 понудe. Након 

спроведеног отварања понуда, уз присуство једног овлашћеног преставника понуђача, Комисија 

наручиоца је стручно оценила понуде и сачинила Извештај о истом. У Извештају о стручној 

оцени понуда бр.18/19-13 од 29.05.2017. године, Комисија за јавне набавке је констатовала 

следеће: 

 

1) Врста предмета јавне набавке: добра;  

2)  Подаци  о  јавној  набавци: 

        Наручилац : Универзитет у Београду – Грађевински факултет; 

Предмет јавне набавке: набавка добара –уређаји за климатизацију; 

Редни број јавне набавке 05/17; 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.125.000,00; 

 

Комисија наручиоца је израдила конкурсну документацију, послала Позиве за 

подношење понуде бр 18/19-4  на 4 маил адресе, и објавила на сајту Факултета и 

Порталу јавних набавки. До дана одређеног у Позиву на понуду и Конкурсној 

документацији на адресу Наручиоца пристигле су три понуде. 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ГРАЂЕВИНСКИ  ФАКУЛТЕТ 
 
Булевар краља Александра 73 

11000  Београд 

Телефон (011) 321-553 

Телефакс (011) 337-02-23 

E пошта dekanat@grf.bg.ac.rs 

Рачун 840-1437666-41 

ПИБ 100251144 

Мат бр 07006454 

 



3) Укупан број поднетих понуда: 3 (три) 

Назив / име понуђача 

Благовремене понуде                                                          Неблаговремене понуде 

 

1.   „Steelsoft “ d.o.o. Beograd    нема неблаговремених понуда 

2.   “ Klima M “ d.o.o. Beograd 

3.   " VIACOM VS „ doo Beograd 

 

Комисија је дана 22.05.2017 године, у 12 и 30 сати, у просторијама наручиоца, у заказано 

време, пред присутним једним представником понуђача приступила јавном отварању понуда 

и констатовала да су пристигле три  благовремене понуде, неблаговремених понуда није 

било. 

 

4) Назив, односно имена понуђача одбијене и разлози за њихово одбијање:  

 

4.1. Након увида у понуђене цене констатовано је да је понуђач  "Клима М" д.о.о. Београд у 

својој понуди број 18/19-8 од 22.05.2017. године навео укупну цену за понуђена добра у 

износу од 1.250.200,00 динара без ПДВ-а, а 1.350.240,00 динара са ПДВ-ом. Како је 

процењена вредност набавке 1.125.000,00 динара без ПДВ-а то је, по мишљењу комисије, 

Наручилац дужан да одбије понуду понуђача као неприхватљиву јер прелази износ 

процењене вредности. Чланом 3, став 1 тачка 33 ЗЈН дефинисано је која понуда је 

приватљива – понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних 

недостататка и која не прелази износ процењене вредности. Такође, увидом у јединичне 

цене утврђено је да се јединичне цене изражене у обрасцу Понуде разликују од јединичних 

цена израженим у обрасцу Структура цене, па се не може утврдити стварна садржина 

понуде, што се сматра битним недостатком понуде у смислу члана 106. став 1. тачка 5. 

Закона. 

 

4.2. Наручилац је на страни 5 Конкурсне документације (у даљем тексту КД) захтевао да 

понуђачи уз своје понуде приложе техничку документацију која доказује да понуђени клима 

уређаји испуњавају техничке карактеристике захтеване техничком спецификацијом датом на 

странама 19, 20 и 21 КД. Увидом у приложене техничке документације преостале две 

примљене понуде, Комисија наручиоца је констатовала да су неодговарајуће у смислу члана 

3.став 1. тачка 32. Закона, и самим тим неприхватљиве. 

 

Разматрајући понуду понуђача „Steelsoft “ d.o.o. Beograd број 18/19-7 од 19.05.2017.  године, 

након увида у садржај понуде и приложену техничку документацију за добро "Тип 2 - клима 

уређај 12000BTU", Комисија наручиоца је констатовала да је понуђач понудио модел "VSS-

12NTR4" кинеског произвоћача "VENTING", чија унутрашња јединица има максимални 

ниво буке од 39db, док је техничком спецификацијом на страни 21 КД захтевано да 

максимални ниво буке унутрашње јединице не буде већи од 37db. Такође је констатовано да 

спољна јединица понуђеног уређаја има максимални ниво буке од 55db и тежину од 30kg, 

док је тех.спецификацијом на страни 21 КД захтевано да максимални ниво буке спољне 

јединице не буде већи од 50db, као и да тежина спољне јединице не буде већа од 28kg.  

Из наведених разлога Комисија је заузела став да понуда понуђача Steelsoft “ d.o.o. Beograd 

није одговарајућа обзиром да не испуњава све техничке спецификације. Чланом 3 став 1 

тачка 32 ЗЈН дефинисано је да одговарајућа понуда мора потпуно испунити све техничке 

спецификације. 

 

4.3. Разматрајући понуду понуђача "VIACOM VS" „ doo Beograd број  18/19-9 од 22.05.2017.  

године, Комисија је након увида у садржај понуде и приложену техничку документацију за 

добро "Тип 1 - клима уређај 36000BTU" констатовала да је понуђач понудио модел 

унутрашње јединице "ASYG36LMTA" јапанског произвоћача "FUJITSU", чија унутрашња 

јединица при хлађењу има максимални ниво буке од 50db, док је техничком 

спецификацијом на страни 20 КД захтевано да максимални ниво буке унутрашње јединице 



не буде већи од 49db. Такође је констатовано да понућена спољна јединица модел 

"AOYG36LMTA" истог произвођача има максимални ниво буке од 55db при хлађењу и 56db 

при грејању, док је тех.спецификацијом на страни 20 КД захтевано да максимални ниво буке 

спољне јединице не буде већи од 50db приликом хлађења и 54db приликом грејања. Даљом 

анализом понуде констатовано је да понуђени уређај има проток ваздуха унутрашње 

јединице од 1380 m
3
/h односно 1380/60 = 23 m

3
/min у најачем режиму рада, док је техничком 

спецификацијом захтевано да проток ваздуха у најачем режиму рада не буде мањи од 26 

m
3
/min. Такође је констатовано да понуђени уређај има димензије В*Ш*Д  (висина * 

ширина * дубина) 830*900*330mm спољне јединице и 340*1150*280mm унутрашње 

јединице, док је техничком спецификацијом захтевано да те димензије буду 

943*950*330(+30) mm и 365*1170*295mm за спољну и унутрашњу јединицу. Разматрајући 

даље понуду и приложену техничку документацију за добро "Тип 2 - клима уређај 

12000BTU" Комисија је констатовала да је понуђач понудио модел "BORA 12000 BTU" 

кинеског произвоћача "GREE", чија унутрашња јединица има максимални ниво буке од 

42db, док је техничком спецификацијом на страни 21 КД захтевано да максимални ниво 

буке унутрашње јединице не буде већи од 37db. Такође је констатовано да спољна јединица 

понуђеног уређаја има максимални ниво буке од 52db, док је тех.спецификацијом на страни 

21 КД захтевано да максимални ниво буке спољне јединице не буде већи од 50db.  

Из наведених разлога Комисија наручиоца је заузела став да понуда понуђача "VIACOM 

VS" д.о.о. Београд није одговарајућа обзиром да не испуњава све техничке спецификације. 

Чланом 3 став 1 тачка 32 ЗЈН дефинисано је да одговарајућа понуда мора потпуно испунити 

све техничке спецификације. 

 

5) Комисија за јавну набавку констатује да су на основу члана 3. став 1. тачка 32. и тачка 33. 

Закона све три понуде понуђача неприхватљиве, и да је сходно члану 107. Закона Наручилац 

дужан да их одбије. На основу изнетог, Комисија за јавну набавку предлаже Наручиоцу да 

донесе Одлуку о обустави поступка на основу члана 109. став 1. Закона, јер се нису 

испунили услови за доделу уговора, обзиром да  нема прихватљивих понуда. 

 

На основу свега изнетог, одговорно лице Наручиоца прихватио је предлог 

Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, те је на основу 

законског овлашћења  донео  Одлуку о обустави поступка. 
 
ПОУКА  О  ПРАВНОМ ЛЕКУ : 

 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана 

од дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки (у складу са чл.149 

став 1, 6, 7. Закона о јавним набавкама ''Сл.гласник РС'' бр. 124/12,14/15, 68/15). 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње 

наручиоца кад су разлози  подносиоцу били или могли бити  познати пре истека 

рока ( из члана 149 став 3,4) за подношење захтева а подносилац га није поднео пре 

истека тог рока. 

                                                                                           
                                                                                                     ДЕКАН 

                                                                                  ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛЕТА 

      

                                                                                     

___________________________________ 

 

                                                                                        Проф.др Бранко Божић дипл.инж.геод. 

 

 


