
Техничка школа ГСП 

Радослава Грујића 2  

Београд 

Број: 1306 

Датум : 12.07.2016. године 

 

   На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/12, 

14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 1305 од 12.07.2016. 

године, Техничка школа  ГСП ,Радослава Грујића 2 ,Београд , као наручилац за јавну 

набавку број 12/2016 – постављање новог паркета ,Техничка школа ГСП, доноси: 

 

                     О Д Л У К У 

      О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА 

ДОДЕЉУЈЕ  СЕ  уговор   понуђачу: ЗТР „ТСТ“, улица Вујанска 17А, Београд са 

понуђеном ценом у износу од 1.874.097,00 динара без ПДВ-а, односно 

2.210.278,00  динара са ПДВ-ом, роком важења понуде од 30 дана, гарантним 

роком од 36 месеца и роком за извођење радова од 15 календарских дана. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

   Техничка школа ГСП , Радослава Грујића 2, Београд , као наручилац, донела је 

Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број  1152 од 21.06.2016. 
године, за јавну набавку број 12/2016 постављање новог паркета у Техничкој школи 

ГСП. 

Процењена вредност јавне набавке је 1600000,00 динара без ПДВ-а.  

Имајући у виду процењену вредност јавне набавке, спроводи се поступак јавне набавке 

мале вредности. 

Набавка се врши на терет  сопствених средстава Техничке шђколе ГСП   

Решењем број 1153 од 21.06.2016. године, образована је Комисија за јавну набавку у 

саставу: 

 

1. Љубиша Веселиновић, председник комисије 

2.Судар Бранко, заменик председника 

3. Божица Опачић, члан  

4. Максимовић Бранко, заменик члан  

5. Милена Зорић, члан 

6.Ранђеловић Ненад, заменик члана 

 

Конкурсном документацијом, утврђен је критеријум за доделу уговора: економски 

најповољнија понуда. 

     Наручилац је у складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама дана 21.06.2016. 

године објавио Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију на Порталу 

јавних набавки. 

У Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији одређен је рок за 

подношење понуда до 07.07.2016. године, до 10.00 часова, као и да ће се јавно отварање 

понуда  обавити последњег дана рока за подношење понуда, 07.07.2016. године у 10.30 

часова, у просторијама Техничке школе ГСП у улици Радослава Грујића 2 ,Београд .    

Комисија за јавну набавку је дана 07.07.2016. године са почетком у 10.30 

часова, у пуном саставу, приступила јавном отварању понуда у просторијама Техничке 

школе ГСП у улици Радослава Грујића број 2 у Београду. 

   Комисија је констатовала да је благовремено, односно до 07.07.2016. године, до 

10.00 часова, достављено четири ( 4 ) понуде, и то:  
1. ЗТР „ТСТ“ паркет, Вујанска 17А, Звездара 

2. „SB E&C ДОО, Архангела Герасима Зељића 12/1, Београд 



3. „ДОМКО“ ДОО, Пазовачки пут Први леви прилаз 2, Земун 

4. „ФЕНИКС ГРАД“ ДОО, Др. Ивана Рибара 48/13, Нови Београд 

 

Отварању понуда присуствовали су:  

1. Синиша Савић, - власник , ЗТР „ТСТ“ паркет, Вујанска 17А, Београд 

2. Ђурић Предраг, по овлашћењу 125-1/16, „SB E&C ДОО, Архангела 

Герасима Зељића 12/1, Београд 

Комисија је приступила отварању понуда и констатовала присутност документације 

која је тражена Позивом за достављање понуда и Конкурсном документацијом и 

констатује следеће:  

         1. Понуђач ЗТР „ТСТ“ паркет, Вујанска 17А, Београд, поднео је  понуду њихов 

број 08/2016 од 07.07.2016.године , број под којим је понуда заведена у Техничкој 

школи ГСП је 1292, од 07.07.2016. године и понудио цену од 1874097,00 динара без 

ПДВ-а ,односно 2210278,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења посла  15 дана , роком 

важења понуде 30 дана  и гарантним роком  од  36 месеци.  

2. Понуђач „SB E&C ДОО, Архангела Герасима Зељића 12/1, Београд, поднео је  

понуду њихов број 125/16 од 07.07.2016.године , број под којим је понуда заведена у 

Техничкој школи ГСП је 1290 од 07.07.2016. године и понудио цену од 1782926,00 

динара без ПДВ-а ,односно 2139511,20 динара са ПДВ-ом, роком извршења посла  20 

дана ,роком важења понуд 30 дана  и гарантним роком  од 24 месеца. 

3. Понуђач „ДОМКО“ ДОО, Пазовачки пут Први леви прилаз 2, Земун, поднео је  

понуду њихов број 115/16 од 06.07.2016.године , број под којим је понуда заведена у 

Техничкој школи ГСП је 1291 од 07.07.2016.године и понудио цену од 1975311,00 

динара без ПДВ-а ,односно 2370373,00 динара са ПДВ-ом , роком извршења посла  20 

дана ,роком важења понуд 30 дана  и гарантним роком  од 24 месеца. 

4. Понуђач „ФЕНИКС ГРАД“ ДОО, Др. Ивана Рибара 48/13, Нови Београд, поднео 

је  понуду њихов број 41/2016 од 06.07.2016.године , број под којим је понуда заведена 

у Техничкој школи ГСП је 1283 од 07.07.2016.године и понудио цену од 1901100,00 

динара без ПДВ-а ,односно 2281320,00 динара са ПДВ-ом , роком извршења посла  20 

дана ,роком важења понуд 90 дана  и гарантним роком  од 48 месеца. 

Сагласно члану 104. ст.5. Закона, овлашћени представници понуђача потписали су и 

преузели примерак Записника о отварању понуда, а понуђачима који нису учествовали 

у поступку отварања понуда, записник је достављен  дана 07.07.2016. године. 

На поступак јавног отварања понуда није било примедби од стране присутних 

представника понуђача. 

Записник о отварању понуда од 07.07.2016.  је саставни део овог Извештаја. 

 

По окончању поступка јавног отварања понуда Комисија за јавну набавку мале 

вредности бр. 12/2016 је дана 07.07.2016.године, у просторијама Техничке школе ГСП, 

у пуном саставу, приступила прегледу и стручној оцени благовремено поднетих понуда 

у погледу испуњености услова и захтева предвиђених у Позиву за подношење понуда и 

Конкурсној документацији, те је утврдила следеће:  

1.Понуда број 1292 од07.07.2016. године ,понуђача ЗТР „ТСТ“ паркети, Београд је 

ПРИХВАТЉИВА јер испуњава  све услове и захтеве предвиђене у Позиву   за 

подношење понуда  и Конурсној   документацији . 

2.Понуда број 1290 од 07.07.2016.године ,понуђача „SB E&C ДОО, Београд је 

ПРИХВАТЉИВА јер испуњава  све услове и захтеве предвиђене у Позиву   за 

подношење понуда  и Конурсној   документацији . 

 

3.Понуда број  1291 од07.07.2016.године ,понуђача „ДОМКО“ ДОО, Земун је 

ПРИХВАТЉИВА јер испуњава  све услове и захтеве предвиђене у Позиву   за 

подношење понуда  и Конурсној   документацији . 



 

4.Понуда број  1283 од 07.07.2016.године ,понуђача „ФЕНИКС ГРАД„ ДОО, Нови 

Београд је ПРИХВАТЉИВА јер испуњава  све услове и захтеве предвиђене у Позиву   

за подношење понуда  и Конурсној   документацији . 

 

Комисија је извршила рангирање прихватљивих понуда на основу критеријума из 

конкурсне документације 

 

Понуђач Укупна цена Лепак Основни лак Завршни лак Укупно 

пондера 

„SB E&C 

ДОО, 

 

70 

„Пацолит“ 

5  

Линолукс 

5 

Линолукс 

екстра 

5 

 

85 

ЗТР „ТСТ“ 

паркет 

 

60 

Сикабонд 52 

10 

Бона прајм 

10 

Бона трафик 

10 

 

90 

„ФЕНИКС 

ГРАД“ ДОО 

 

50 

Први мај 

Чачк 

5 

Линолукс 

 

5 

Линолукс 

екстра 

5 

 

65 

„ДОМКО“ 

ДОО 

 

40 

Сикабонд 52 

10 

Бона прајм 

10 

Бона трафик 

10 

 

70 

 

 

На основу спроведеног поступка јавног отварања понуда, извршеног прегледа, стручне 

оцене и рангирања истих, Комисија за јавну набавку је мишљења да су у овој јавној 

набавци испуњени услови за доделу уговора и препоручује Наручиоцу да сагласно 

члану 107. и члану 108. Закона о јавним набавкама, (''Службени гласник  РС'', бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), изабере као најповољнију понуду број 1292 од 

07.07.2016. године Понуђача са пословним именом, ЗТР „ТСТ“ паркет из Београда, 

улица Вујанска 17А , са укупном понуђеном ценом од 1.874.097,00  динара без ПДВ-а, 

односно 2.210.278,00  динара са ПДВ-ом , роком извршења посла  15 дана, роком 

важења понуде 30 дана  и гарантним роком 36  месеци.  

Имајући наведено у виду, Комисија је препоручила да се уговор додели понуђачу ЗТР 

„ТСТ“ паркет, које  заступа Синиша Савић, власник , ПИБ 105463640, МБ 61111026, 

број понуде 1292 од 07.07.2016. године; понуђена цена 1.874.097,00   динара без ПДВ-

а, односно 2.210.278,00 динара са ПДВ-ом; рок за извођење радова 15 календарских 

дана, гарантни рок 36 месеца, рок важења понуде од 30 дана. 

  

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора. 

На основу  свега наведеног,а у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, 

одлучено је као у изреци ове  одлуке. 

 

Поука о правном  леку:  

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

од дана пријема одлуке.Захтев се подноси Републичкој комисији  за заштиту права у 

поступцима јавних  набавки,а предаје наручиоцу.  

 

 

     Директор школе                                                                                        

                                                                                                            `   

        

                                                                                    дип.ел.инж. Предраг Михаиловић  

 


