
 

 

На основу члана 108. и члана 40. а Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.124/12,14/15 

и 68/15), и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 18/14-19 од 19.09.2018. године доносим: 

 

О  Д  Л  У  К  У 
  о додели уговора 

 

I БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача  TVI DOO BEOGRAD број 

18-714 од  18.09.2018. године. Са најповољнијим понуђачем закључиће се уговор о 

јавној набавци на период од годину дана. 

 

II Одређује се Гојко Минић за праћење извршења уговора о јавној набавци. 

 

О б  р а з л о ж е њ е 

 

Грађевински факултет као наручилац је у складу са Законом о јавним набавкама („Службени 

гласник РС” број 68/15, у даљем тексту: закон) спровео поступак јавне набавке мале вредности 

добара - о набавци и испоруци ситема за аутоматску дојаву пожара ЈН 06/18 и закључио Оквирни 

споразум бр 18/14-10 са два добављача, на период од једне године са поновним отварањем 

конкуренције. Дана 11.09.2018. године упућен је свим уговарачима позив на понуду бр. 18.6.02, 

ради достављања понуде у циљу закључења уговора о јавној набавци. За предметну набавку по 

позиву Наручиоца  бр. 18.6.02, заводни број 18/14-18 процењена вредност одређена је у износу 

од  1.125.000,00 без ПДВ-а.  Рок за доставу понуда је био 19.09.2018. године до 10 часова. 

Отварање понуда је било одмах након тога 19.09.2018. године у 11 часова у просторијама 

наручиоца, и сачињен је истог дана Записник о отварању понуда бр. 18/14-19. Комисија за јавну 

набавку наручиоца у поступку ЈН 06/18, (удаљем тексту: Комисија) је сачинила Извештај о оцени 

понуда број 18/14-20 дана 19.09.2018. год, у ком је констатовала следеће:  

 

1. Врста предмета јавне набавке: добра – набавка и испорука ситема за аутоматску дојаву 

пожара, ОРН: 31625200 алармни системи за дојаву пожара. 

 

2. Укупан број поднетих понуда: 1 (једна). 

Назив / име понуђача 

Благовремене понуде                                                          Неблаговремене понуде 

TVI DOO BEOGRAD      нема неблаговремених понуда 

 

3.  Назив, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:/ 

 

4. Оцењивање прихватљивих понуда - критеријум за рангирање понуда је најнижа цена 

 

Кoмисија је констатовала да je примљена понуда благовремена, потпуна и одговарајућа, да није 

прешла процењену вредност набавке, да је понуђач у потпуности одговорио на техничку 

спецификацију предмета набавке из Позива на понуду 18.6.02. 

 

5. Ранг листа понуђача након примене критеријума за оцењивање понуда најнижа цена:       

       Понуђена цена ( у РСД без ПДВ) 

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  

 



TVI DOO BEOGRAD  ................................................................ 1.124.348,00  

 

6. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 

 

На основу свега изложеног, Комисија предлаже наручиоцу да на основу члана 108. и члана 40. а 

Закона о јавним набавкама донесе одлуку о додели уговора најповољнијем понуђачу TVI DOO 

BEOGRAD. 

 

На основу свега изнетог, одговорно лице наручиоца прихватио је предлог 

Комисије о избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења 

донео одлуку као у диспозитиву. 
 

ПОУКА  О  ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове одлуке понуђач може поднети 

захтев за заштиту права Републичкој комисији 

за заштиту права у поступцима јавних набавки, 

преко Факултета, у року од 5 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 и 68/15). 

 

 

                                                                                           
ДЕКАН 

ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛЕТА 

     

                                                                                      

___________________________________ 

 

                                                                                         Проф. др Бранко Божић, дипл.инж.геод. 

 

 

 

 


