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СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК 
Место: Чачак 
Ул. Светог Саве бр. 66 
Деловодни број: 404-3411/2016-01 
Датум: 28.10.2016.године 
 
 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 
124/12,14/15 и 68/15) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.404-3411/2016-01 од 
28.10.2016.године, члана 43.Статута Студентског центра Чачак бр.110-1555/10-01 године и 
бр.110-401/2011-01, в.д. директор Студентског центра Чачак доноси:  

 
 

О Д Л У К У 
о додели уговора   

 
 У јавној набавци додатних грађевинско занатских радова на  доградњи, адаптацији и 
реконструкцији објекта ресторана у Студентском центру Чачак, додељује се уговор о јавној 
набавци понуђачу ЗЗ “Универзал“, Чачак, Браће Глишића бр.7, у свему према понуди заведеној 
код наручиоца под бр. 404-3401-3/2016-01 од 27.10.2016. године, са којим ће се закључити 
Уговор о јавној набавци предметних радова. 
 

Образложење 
 
 На основу Одлуке о покретању јавне набавке радова број 404-3350/2016-01 
од19.10.2016.године, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци радова у 
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, на основу члана 32. 
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12,  14/15 и 68/15).
  
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  
       1. Назив наручиоца: Студентски центар Чачак 
       2. Адреса наручиоца: место: Чачак ул. Светог Саве бр.66. 
       3. Редни број јавне набавке ПП/Р/1.3.6/2016 . 
       4. Предмет  набавке је набавка  радова:Извођење додатних грађевинско занатских радова на  
           доградњи, адаптацији и реконструкцији објекта ресторана у Студентском центру Чачак,  
       5.Предметна набавка спроводи се у преговарачком поступку без објављивања позива за  
          подношење понуда 
       6.Укупна процењена вредност износи:  714.050,00 динара без ПДВ-а,  
       7.Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 

 
Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 
1. У складу са чланом 55.Закона о јавним набавкама,Позив за достављање понуда у   
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда упућен је ЗЗ 
„Универзал“ дана 21.10.2016.године. 
Рок за достављање понуда утврђен позивом за достављање понуда био је 27.10.2016.године  до 
12,00 часова. 

 
 

2. Приспеле понуде понуђача: 
У поступку јавне набавке учествовао је 1/један) понуђач. 
Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да је на адресу   наручиоца у 
наведеном року приспела понуде следећег понуђача и то као: 
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Ред. 
број 

Назив, седиште и облик 
организовања понуђача 

Деловодни број под којим 
је понуда уписана 

Датум подношења 
понуде Време 

1. ЗЗ ''Универзал'' 404-3401 /2016-01 27.10.2016.године 11,30 
 
У складу са чланом 102.Закона о јавним набавкама, понуђачу који су доставио своју понуду 
непосредно Наручиоцу, издата је понуда о пријему понуде, са уписаним датумом, временом 
пријема ( сат и минут), као и деловодним бројем под којим је понуда заведена код Наручиоца. 
Поступак отварања понуда је спроведен дана 27.10.2016.године, са почетком у 12,30 часова, а 
окончан је истог дана у 12,45 часова. 
Отварању понуда је присуствовао овлашћени представник понуђача ЗЗ „Универзал“,Чачак,Иван 
Обућина,  предато уредно овлашћење бр.7-179/0 од 27.10.2016.године,коме је уручен Записник о 
отварању понуда.  

 
3. Преглед и оцена понуда: 

 
После отварања понуда Комисија је дана 27.10.2016. године, извршила детаљан преглед и 
стручну оцену понудe и утврдила следеће: 
 
 Прихватљива понуда је: 

 
Понуда бр. 404- 3401/2016-01 од 27.10.2016.године, понуђача  ЗЗ„Универзал“,Чачак,ул.Браће 
Глишића бр.7,МБ.07182279,ПИБ 101117599,одговорно лице Предраг Кулашевић, а која је 
заведена код  Наручиоца под деловодним бројем 404-3401/2016-01, је прихватљива за наручиоца 
јер је благовремена, није одбијена због битних недостатака, одговарајућа је,испуњава услове из 
техничке спецификације, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача 
и не прелази износ процењене вредности од 714.050,00 динара без ПДВ-а. па се сматра 
ПРИХВАТЉИВОМ у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН: 
 
Укупан износ понуде без урачунатог ПДВ-а је 712.790,00 динара,ПДВ износи 142.558,00 динара, 
што укупно износи са ПДВ-ом 855.348,00 динара, рок завршетка радова је 15 календарских дана 
рачунајући од дана увођења у посао, гарантни рок на изведене радове је 2 године од дана 
примопредаје радова, рок плаћања је 45 дана, и рок важења понуде је 60 дана.  
 
Наведена понуда у потпуности испуњава све обавезне и додатне услове из Закона о јавним 
набавкама, Конкурсне документације и предмера и предрачуна радова. 
Након отварања понуда, спроведено је преговарање у два круга у којим је елемент преговарања 
била укупна понуђена цена . 
 Непосредно преговарање се вршило у присуству понуђача тако што се понуђач изјаснио о 
наведеном елементу  уговора на обрасцу који је део конкурсне документације и који је 
непосредно попуњавао у току трајања непосредног преговарања, потписао га, а затим га предао 
председнику Комисије који је водио, у име Комисије, непосредно преговарање,а који је јавно 
саопштио присутнима податке из попуњене изјаве о измени укупне  цене која је дата у понуди и 
обрасцу структуре цена. 
 У другом кругу преговарања  понуђач се изјаснио да је нова понуђена цена из понуде његова 
коначна цена. 
             -   понуда бр. 404-3401-3/2016-01 понуђача  ЗЗ„Универзал“ 
             -   понуђена цена 707.790,00 динара (без ПДВ-а) 
 
4.Рачунска исправност понуда 

Утврђено је да пристигла прихватљива понуда не садрже рачунске неправилности. 
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5.Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена   

Тачком 14.Упутства Конкурсне документације у предметном поступку као критеријум за доделу 
уговора одређен је критеријум „најнижа понуђена цена“. 
 
6. Предлог комисије за јавну набавку: 
 
На основу члана 107.став 3.и члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15), а у складу са стручном оценом понуда и 
извршеном  оценом прихватљиве понуде по критеријуму најниже понуђене цене, предлаже се 
в.д директору доношење одлуке о додели уговора и закључењу уговора о јавној набавци 
додатних грађевинско занатских радова на доградњи, адаптацији и реконструкцији објекта 
ресторана у Студентском центру Чачак,  са понуђачем  ЗЗ“УНИВЕРЗАЛ“,Чачак,Браће Глишића 
бр.7, чија је понуда бр.404-3401-3/2016-01 од 27.10.2016.године, оцењена као прихватљива у 
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, јавне набавке радова 
ПП/Р/1.3.6/2016.  
Као овлашћено лице наручиоца, а сходно члану 107. став 3. прихватио сам предлог Комисије. 

 

На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у 
року од 10 дана од дана објаве на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се 
наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун Буџета Републике Србије уплати 
таксу у износу од 60.000,00 динара.  
Корисник : Буџет РС, жиро рачун :  840-30678845-06   шифра плаћања: 153, позив на број : 
ознака јавне набавке сврха:ЗЗП,назив наручиоца, ознака јавне набавке. 
 

Објављено на Порталу Управе за јавне набавке и 
Интернет страници СЦЧ                                                              
                           

 
          -  архиви                                                                                                        В.Д.   ДИРЕКТОРА    
                                                                                                                                   Драган Јововић                                                                                                                             


