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Висока пословна школа струковних студија Ваљево(назив установе) 

Место: Ваљево 

Ул. Вука Караџића бр. 3а 

 

Деловодни број: 364 

Датум:  22.06.2016.год. 

 

 

 На основу члана  108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 

број 124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.363 од 22.06.2016. 

године, доноси се 
 

 

О Д Л У К А 

о додели уговора   
 

У јавној набавци радова - Извођење радова адаптације и санације енетријера приземља и улаза 

са изградњом косе рампе за лица са посебним потребама, бира се као најповољнија понуда 

понуђача: Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 

ДЕС доо, Даничићева 11, Ваљево, ПИБ: 100072785, МБ: 07136056, заведена код понуђача под 

бр. 131 од 08.06.2016. године, са којим ће се у складу са прихваћеним моделом уговора 

закључити Уговор о јавној набавци предметних радова. 
 

Образложење 
 

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 275 од 19.05.2016. године, 

спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци радова у поступку јавне набавке у 

отвореном поступку – резервисана јавна набавка, на основу члана 8. и 31. Закона о јавним 

набавкама.  
 

А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  
 

1. Назив наручиоца: Висока пословна школа струковних студија Ваљево 

2. Адреса наручиоца: место: Ваљево ул. Вука Караџића бр. 3а. 

3. Редни број јавне набавке 404-6/2016. 

4. Предмет  ЈН је набавка  радова и то: адаптација и санација енетријера приземља и улаза са 

изградњом косе рампе за лица са посебним потребама,  

5. Врста поступка ЈН: Јавна набавка у отвореном поступку, резервисна јавна 

набавка, 

6. Подаци о ЈН из плана набавки: позиција у плану јавних набавки - 1.3.1,  
7. Процењена вредност ЈН је: 6.828.539,48 динара (без ПДВ-а), односно 8.194.247,38 динара 

(са ПДВ-ом). 

8. Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена. 
 

 

Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 
 

1. У складу са чл. 32., 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у 

поступку јавне набавке у отвореном поступку бр.404-6/2016,  је дана 20.05.2016. године, 

објављен на Порталу јавних набавки, Порталу службеног гласника РС и Интернет адреси 

наручиоца www.vipos.edu.rs. 
 

Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда закључно са  

21.06.2016. године, до 12,00 часова. 

 



 2

 
 

2. Приспеле понуде понуђача: 

 

        Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу         

Наручиоца у наведеном року приспеле понуде следећих понуђача и то као: 
 

 Неблаговремене понуде поднели су следећи понуђачи: 

 

Није било неблаговремених понуда 

 

 

Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема: 
Табела 1 

Ред. 

број 

Назив, седиште и облик 

организовања понуђача 

Деловодни број под 

којим је понуда уписана 

Датум подношења 

понуде 
Време 

1. Предузеће за професионалну 

рехабилитацију и 

запошљавање особа са 

инвалидитетом ДЕС доо, 

Даничићева 11, Ваљево, ПИБ: 

100072785, МБ: 07136056 

404-6/2016 21.06.2016. 10:30 

 

Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда 

т.ј. дана 21.06.2016. године са почетком у 13 часова, а окончан је истог дана у 13:25 часова.  

Отварању понуда нису присуствовали овлашћени представници понуђача. Записник о 

отварању понуда, понуђачима је достављен у року од 3 (три) дана рачунајући од дана отварања 

понуда. 
 

3. Преглед и оцена понуда: 
 

После отварања понуда Комисија је дана 22.06.2016. године, извршила детаљан преглед и 

стручну оцену понуда и утврдила следеће: 

3.а. неисправне и неприхватљиве понуде су: 
 

Није било неисправних/неприхватљивих понуда 

 

 

3.б. исправне и прихватљиве понуде су: 
 

• понуда бр. 131 понуђача: Предузеће за професионалну рехабилитацију и 

запошљавање особа са инвалидитетом ДЕС доо, Даничићева 11, Ваљево, ПИБ: 

100072785, МБ: 07136056,  

o понуђена цена 6.745.619,51 дин. (без ПДВ-а), односно 8.094.743,41 дин.(са 

ПДВ-ом). 

o рок извођења радова 60 кал.дана, 

o услови плаћања: аванс 50%, 

o гарантни рок 2 године, 

o рок важења понуде: 30 календарских дана. 
 

Наведена понуда у потпуности испуњава све обавезне и додатне услове из Закона о 

јавним набавкама, Конкурсне документације и све техничке спецификације. 
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