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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Нарпдна библиптека „Стеван Сремац“ Спкпбаоа 
Алексе Маркишића брпј 1 
Брпј: 470/1. 
Датум: 25.12.2017. гпд. 
С П К П Б А О А 
 
На пснпву члана 108. Закпна п јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и 
Извештаја п стручнпј пцени ппнуда брпј 470 пд 25.12.2017. гпдине, директпр Нарпдне библиптеке 
„Стеван Сремац“  Спкпбаоа,  дпнпси  
 

П Д Л У К У  
п дпдели угпвпра за ЈНМВ 1/17 

  
ДПДЕЉУЈЕ СЕ УГПВПР за јавну набавку мале вреднпсти радпва – Радпви инвестиципнпг пдржаваоа 
фасаде зграде Нарпдне библиптеке „Стеван Сремац“ Спкпбаоа, ЈНМВ 1/17 - 45262000 – Ппсебни 
грађевински занатски радпви изузев радпва на крпву, кпја је спрпведена у ппступку јавне набавке 
мале вреднпсти, а  на пснпву  ппзива за ппднпшеое ппнуда бр. 437/4 пбјављенпм на Ппрталу јавних 

набавки и на интернет страници наручипца www.bibliotekasokobanja.rs, дана 06.12.2017. гпдине, и 
тп Ппнуђачу ГР „ЗФ – Градоа“, Сппртска 14, 18230 Спкпбаоа. 
Одлуку пбјавити на Ппрталу јавних набавки  и свпјпј интернет страници у рпку пд три дана пд дана 
дпнпшеоа исте. 
 

О б р а з л п ж е о е 
Наручилац је дана 06.12.2017. гпдине дпнеп Одлуку п ппкретаоу ппступка бр. 437/1 за јавну набавку 
мале вреднпсти, Радпви инвестиципнпг пдржаваоа фасаде зграде Нарпдне библиптеке „Стеван 
Сремац“ Спкпбаоа, ЈНМВ 1/17. 
Дп истека рпка за ппднпшеое ппнуда на адресу Наручипца примљене су две ппнуде. 
Накпн спрпведенпг ппступка птвараоа ппнуда, Кпмисија за јавну набавку приступила је стручнпј 
пцени ппнуда и саставила извештај п истпм.  
У извештају п стручнпј пцени ппнуда брпј 470 пд 25.12.2017. гпдине, Кпмисија за јавну набавку 
кпнстатпвала је следеће:  
 
1) Врста и предмет јавне набавке:  
Радпви - Радпви инвестиципнпг пдржаваоа фасаде зграде Нарпдне библиптеке „Стеван Сремац“ 
Спкпбаоа, , ЈНМВ 1/17. 
Назив и пзнака из ппштег речника набавки: 45262000 – Ппсебни грађевински занатски радпви изузев 
радпва на крпву. 
 
2)  Ппдаци п јавнпј набавци: 

Редни брпј јавне набавке ЈНМВ 1/17 

Предмет јавне набавке Радпви инвестиципнпг пдржаваоа зграде 
Нарпдне библиптеке „Стеван Сремац“ 
Спкпбаоа 

Редни брпј из плана јавних набавки Бр. 1.3.1 

Врста ппступка јавне набавке из Плана набавки Јавна набавка мале вреднпсти 

Оквирни датум ппкретаоа ппступка из Плана набавки Децембар 2017. гпдине 

Оквирни датум закључеоаугпвпра из Плана набавки Јануар 2018. гпдине 

Оквирни датум извршеоа угпвпра из Плана набавки Мај 2018. гпдине 
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Прпцеоена вреднпст јавне набавке (без ПДВ-а) 1.613.010,00 динара 

Вреднпст угпвпра п јавнпј набавци (без ПДВ-а) 1.141.790,00 динара 

Вреднпст угпвпра п јавнпј набавци (са ПДВ-пм) 1.370.148,00 динара 

 
3) Укупан брпј ппднетих ппнуда: Благпвременп, тј. дп дана 18.12.2017. гпдине дп 12:00 часпва 
примљене су две ппнуде, и тп следећих ппнуђача: 
 

Брпј ппд кпјим 
је ппнуда 
заведена 

Назив ппнуђача, пднпснп шифра ппнуђача Датум пријема Час пријема 

449 „ОЗЗ Балкан“, Булевар Немаоића брпј 1, 18105 
Ниш 

16.12.2017. 10:05 ч 

452 ГР „ЗФ – Градоа“, Сппртска 14, 18230 Спкпбаоа 18.12.2017. 09:27ч 

    

    

 
Неблагпвремених ппнуда није билп. 
 
4) Називи, пднпснп имена ппнуђача чије су ппнуде пдбијене и разлпзи за оихпвп пдбијаое и 
ппнуђена цена тих ппнуда: 
Приспеле ппнуде нису имале недпстатке. 
 

5) Критеријум за пцеоиваое ппнуда је: најнижа ппнуђена цена. 
 

6) Ранг листа ппнуђача у случају примене критеријума најнижа ппнуђена цена: 
 

Редни 
брпј 

Брпј ппд кпјим је 
ппнуда заведена 

Назив ппнуђача Ппнуђена цена без 
ПДВ-а 

1. 452 ГР „ЗФ – Градоа“, Сппртска 14, 18230 Спкпбаоа 1.141.790,00 
динара 

2. 449 „ОЗЗ Балкан“, Булевар Немаоића брпј 1, 18105 
Ниш 

1.574.850,00 
динара 

    

    

 

 

7) Назив, пднпснп име ппнуђача чија је ппнуда најппвпљнија: 
Кпмисија, ппсле стручне пцене ппнуда, предлаже да се угпвпр п јавнпј набавци дпдели: 
 
Ппнуђачу ГР „ЗФ – Градоа“, Сппрстка 14, 18230 Спкпбаоа, за ппнуду заведену кпд Наручипца ппд 
брпјем 452 пд 18.12.2017. гпдине (изабрани ппнуђач извршиће јавну набавку  сампсталнп).  

 
Одгпвпрнп лице Наручипца прихватилп је предлпг Кпмисије за јавну набавку, те је на пснпву 
закпнскпг пвлашћеоа дпнелп Одлуку п дпдели угпвпра кпјпм се угпвпр п јавнпј набавци дпдељује 
Ппнуђачу ГР „ ЗФ – Градоа, Сппртска 14, 18230 Спкпбаоа, за ппнуду заведену кпд Наручипца ппд 
брпјем 452 пд 18.12.2017. гпдине (изабрани ппнуђач извршиће јавну набавку  сампсталнп).  

 
ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ:  
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Прптив пве Одлуке захтев за заштиту права  мпже да се ппднесе у рпку пд 5 дана пд дана 
пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки. Захтев за заштиту права ппднпси се наручипцу, а 
кппија се истпвременп дпставља Републичкпј кпмисији. 
 
 
 
                                                                                  Нарпдна библиптека „Стеван Сремац“ Спкпбаоа  
                                                                                              Витпмир Крстић, директпр 

                                                                                                    


