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          У складу са чланом 108  Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени 

понуда бр.4272 од 01.07.2019. године Комисије за јавну набавку наручиоца Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак, у поступку јавне 

набавке чији су предмет ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ТРАНСПАРЕНТНЕ ОГРАДЕ ОКО ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ I ФАЗА, 

спроведене у  поступку јавне набавке мале вредности, редни број јавне набавке 7/2019,  доносим 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

          Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак, Немањина бб, као наручилац у поступку јавне набавке мале вредности бр.7/2019 чији су 

предмет радови, назив јавне набавке ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ТРАНСПАРЕНТНЕ ОГРАДЕ ОКО ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ I 

ФАЗА, уговор о јавној набавци додељује понуђачу Занатској задрузи „УНИВЕРЗАЛ“ Чачак, ул.Браће Глишића бр.7, ПИБ:101117599, 

МБ:07182279, са понуђеном укупном ценом од 1.660.648,00 динара без ПДВ-а,а све према понуди бр.7-85 од 25.06.2019. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

           Наручилац је дана 21.06.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке бр. 4015/1 у поступку јавне набавке мале 

вредности (члан 32. ЗЈН, «СЛ. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), чији су предмет радови, назив јавне набавке ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ 

РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ТРАНСПАРЕНТНЕ ОГРАДЕ ОКО ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ I ФАЗА, ради доделе уговора о јавној набавци.     

Редни број јавне набавке за текућу годину:  7/2019 

         У Плану јавних набавки Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2019. годину, ова јавна набавка се налази у одељку: 1.3 

РАДОВИ –1.1.1. ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ТРАНСПАРЕНТНЕ ОГРАДЕ ОКО ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ I ФАЗА 

Процењена вредност јавне набавке: 1.666.667,00 динара без ПДВа. 

Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 45340000 Радови на уградњи ограда, заштитних решетки и сигурносне опреме 
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        Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs) и сајту наручиоца 

www.mojedetinjstvo.edu.rs 21.06.2019. године а рок за подношење понуда одређен до 01.07.2019. године у 12:00 часова. Понуде су јавно отваране 

01.07.2019. године у 12:15 часова.      

       Благовремено, односно до 01.07.2019. године у 12:00 часова следећи понуђачи су поднели понуде:          

Р. 

Бр. 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив и седиште понуђача Датум и час 

пријема 

Понуђене цене 

(у динарима, без ПДВа) 

1. 4266 Занатска задруга „УНИВЕРЗАЛ“ Чачак, ул.Браће Глишића бр.7, 

ПИБ:101117599, МБ:07182279 

01.07.2019. године 

9:15 часова 
1.660.648,00 

 

     Неблаговремених , измењених и опозваних понуда није било. 

     Комисија за јавну набавку је извршила контролу достављене документације, као и контрола рачунске исправности понуда и констатовано је 

следеће: 

    Понуда понуђача Занатске задруге „УНИВЕРЗАЛ“ Чачак, ул.Браће Глишића бр.7, ПИБ:101117599, МБ:07182279 бр. 7-85 од 25.06.2019. 

године је прихватљива јер испуњава све услове тражене позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом, није одбијена због битних 

недостатака, одговарајућа је и не ограничава нити условљава права наручиоца, и укупна понуђена цена за радове тражене конкурсном документацијом не 

прелазе износ процењене вредности ове јавне набавке. Такође, утврђено је да у понуди није било рачунских грешака. 
      Након тога, Комисија је у Извештају о стручној оцени понуда бр.4272 од 01.07.2019. године извршила рангирање прихватљивих понуда 

применом критеријума „најнижа понуђена цена“.  

Ранг листа прихватљивих понуда 

 Понуђач Понуђена цена (у динарима, без ПДВа) 

1. Занатска задруга „УНИВЕРЗАЛ“ Чачак, ул.Браће Глишића бр.7, 

ПИБ:101117599, МБ:07182279 
1.660.648,00 445.245,00 

 

     Комисија за јавну набавку у Извештају о стручној оцени понуда је изнела мишљење да су за јавну набавку радова бр.7/2019 ГРАЂЕВИНСКО 

ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ТРАНСПАРЕНТНЕ ОГРАДЕ ОКО ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ I ФАЗА испуњени услови за доделу уговора и 

предложила директору наручиоца да уговор о јавној набавци додели понуђачу Занатској задрузи „УНИВЕРЗАЛ“ Чачак, ул.Браће Глишића бр.7, 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.mojedetinjstvo.edu.rs/
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ПИБ:101117599, МБ:07182279, са понуђеном укупном ценом од 1.660.648,00 динара без ПДВ-а,а све према понуди бр.7-85 од 25.06.2019. 

године. 

 

      Директор Наручиоца је прихватио предлог дат у Извештају, па  је на основу чл.108 Закона о јавним набавкама одлучено као у диспозитиву. 

 

      У случају када је поднета само једна понуда у поступку јавне набавке, наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење 

захтева за заштиту права, у складу са чл. 112. ст. 2. тач. 5. Закона о јавним набавкама.   

 

Упутство о правном средству:Против ове одлуке се може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 

 

 

 

                                                                                                                                                                           ДИРЕКТОР                                   

                                                                                                      Сузана Симеуновић
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