
Број: 404-58-7/2017 
Датум:19.10.2017године 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (даље: Закон), члана 44, 
ст.1.тачка5.Закона о локалној самоуправи(„Сл. Гласник РС“,бр.129/07) и чл.33. ст.1. 
тач.5.Статута Општине Власотинце(„Службени гласник града Лесковца“,бр. 12/08 и 
24/11), доносим 

О  Д  Л  У  К  У  

О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јнвв -  Реконструкција и доградња сале 

Културног центра Власотинце,Дел. бр. 404-58  /2017,Ев. бр.р-1.3.21/2017 
 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу 
 

- Zajednička ponuda„Centum“doo-Leskovac„ Termopro“ doo-Merošine„Multitek 
elektronic“ doo Лесковац. 

1. Предмет јавне набавке су Реконструкција и доградња сале Културног 

центра Власотинце,Дел. бр. 404-58  /2017,Ев. бр.р-1.3.21/2017 

2. Назив и ознака из општег речника набавке: 45233142 – радови на 

поправљању путева 
Zajednička ponuda„Centum“doo-Leskovac„ Termopro“ doo-Merošine„Multitek 
elektronic“ doo Лесковац., чија је понуда заведена под бројем 401/2017, од 
04.10.2017.  године, код наручиоца заведена под бројем: 04- 325 од 09.10.2017. 
године, благовремена, одговарајућа,  прихватљива и најповољнија,  те предлаже 
наручиоцу да њему додели уговор, за укупан износ од 36.082.544,28 динара без Пдв-
а.,или43.299.053,13 динара са ПДВ-ом.   

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број: 404-58-6/2017 од 12.10.2017. 
године који је сачинила Комисија за јавну набавку образована решењем број: 02-
247/2017 од 28.08.2017. године.  

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Наручилац је дана 28.08.2017. године донео Одлуку о покретању 

поступка јавне набавке велике вредности Реконструкција и доградња сале 

Културног центра Власотинце,Дел. бр. 404-58 /2017, Ев. бр.р-1.3.21/2017 

 Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки, 

интернет страници наручиоца  дана 01.09.2017.године. 
 Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о 
отварању понуда број: 404-58-5/2017 од 09.10.2017. године, Комисија за јавну 
набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени 
понуда број: 404-58-6/2017 од 12.10.2017.године који је наручилац усвојио. 
 

1. Предмет јавне набавке су радови- Реконструкција и доградња сале 

Културног центра Власотинце,Дел. бр. 404-58  /2017,Ев. бр.р-1.3.21/2017 
Назив и ознака из Општег речника набавке 45000000-грађевински радови  
2. Јавна набавка радови је евидентирана под редним бројем у-1.3.21 /2017 .годину. 

3. Средства за плаћање ове јавне набавке су обезбеђена Одлуком о буџету 
општине Власотинце за 2017.годину(„Сл. Гласник града Лесковца“, бр. 52/16.,7/17 и 
10/17)у оквиру раздела 5 глава 5.01-Општинска управа, ,Програм 13-Развој културе 
и информисања, пројекат 036/1; Дијалект, позиција 121/1, економска класификација 
511, функција 820 и пројекат 036/2; Реконструкција сале Културног центра, позиција 
121/3, економска класификација 511, функција 820., а набавка је предвиђена у  
Плану набавки за 2017годину 01бр. 06-1-4/2017 од 11.01. 2017.године , у Табели 3 у 
делу "ЈАВНЕ НАБАВКЕ-радова под редним бројем 1.3.21/2017, и страна 4 /1.3.26. 
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4. Процењена вредност предметне јавне набавке износи 37.208.835,12 динара без 
ПДВ-а. 
5. Разлози и околности које оправдавају примену поступка (ако је спроведен 
поступак који није отворен или рестриктивни поступак): висина средстава 
6. Основни подаци о наручиоцу са којим се поступак јавне набавке спроводи заједно 
у складу са чланом 50. Закона: нема. 
7. Основни одаци о понуђачима: ПОНУДЕ:2 
 

Р. Бр.  Број под 
којим је 
понуда 

заведена  

 
Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

 
Датум 

пријема  

 
Час 

пријема  

1 04-323 ЗАДРУГА ПИОНИР-Ул. Синише 
Јанића бр.2-Власотинце 

09.10.2017 11,35 

2 04-325 Zajednička ponuda 
„Centum“doo-Leskovac 
„Termopro“ doo-Merošine 
„Multitek elektronic“ doo 

09.10.2017 11,58 

Понуде појединачно; 
Р. Бр.  Број под 

којим је 
понуда 

заведена  

 
Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

 
Датум 

пријема  

 
Час 

пријема  

1 04-323 ЗАДРУГА ПИОНИР-Ул. Синише 
Јанића бр.2-Власотинце 

09.10.2017 11,35 

 
Понуда поднета: самосрално 
Укупна понуђена цена без ПДВ-а:36.850.947,60 динара 
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом:44.221.137,12 динара 
Рок важења понуде:  30 дана 

Рок и начин плаћања;30 дана 
Рок извршења;60 радних дана 
Гарантни период;   48 месеци 
Евентуални попусти које нуди понуђач: нема 
Елементи критеријума који се могу нумерички  исказати: нема 
Уочени недостаци у понуди: нема 
 

2 04-325 Zajednička ponuda 
„Centum“doo-Leskovac 
„Termopro“ doo-Merošine 
„Multitek elektronic“ doo 

09.10.2017 11,58 

Понуда поднета: заједничка 
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 36.082.544,28  динара 
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом:  43.299.053,13 динара 
Рок важења понуде:  30 дана 

Рок и начин плаћања; 45 дана 
Рок извршења;60 радних дана 
Гарантни период;  48 месеци 
Евентуални попусти које нуди понуђач: нема 
Елементи критеријума који се могу нумерички  исказати: нема 
Уочени недостаци у понуди: нема 
 
8. Уочени недостаци у понудама су наведени за сваку понуду појединачно-нема. 
9. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: нема 

10. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на 
који је утврђена та цена:није. 
11. Ако је поднета само једна понуда, мишљење комисије о разлозима који су узроковали 
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подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним 
поступцима обезбеди конкуренција у поступку: није 
12. Ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима 
који су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена процењена 
вредност: нису. 
13. Критеријум за доделу уговора: Избор најповољније понуде ће се извршити применом 
критеријума „Економски најповољнија понуда“.  

1) понуђена цена – до 80 пондера,  
2) услови плаћања – до 5 пондера,  
3) рок извршења – до 10 пондера, 
4) гарантни рок – до 5 пондера, 

1) Понуђена цена – до 80 пондера:  

Број пондера за најнижу понуђену цену вреднује се по формули: 

ponP

P
B

min
*80

  

- Б = број пондера који понуђач добија на основу понуђене цене 
- Пмин = најнижа понуђена цена  
- Ппон= понуђена цена  

  Zajednička ponuda: „Centum“doo-Leskovac, „Termopro“ doo-Merošine, „Multitek elektronic“ doo 

  где је:b=80*36082544.28/36082544.28=80*1=80 

  ЗАДРУГА ПИОНИР-Ул. Синише Јанића бр.2-Власотинце 

   Где је V=80*36082544.28/36850947.60=80*0.97=78.33 

2) Услови плаћања – до 5 пондера: 

-Број пондера за вредност аванса вреднује се по формули: 

Ба = 5 * (1 – (Ап/Амах)) 

- Ба = 5 * (1 – (Ап/Амах))   где је: 
- Ба = број пондера који добија понуђач на основу вредности аванса 
- Амаx = максимална предвиђена вредност аванса у % (30 %) 
- Aп = вредност траженог аванса понуђача на кога се бодовање односи у %. 

- Zajednička ponuda: „Centum“doo-Leskovac, „Termopro“ doo-Merošine, „Multitek elektronic“ 
doo =5 

-  ЗАДРУГА ПИОНИР-Ул. Синише Јанића бр.2-Власотинце =5 

3. Рок извођења радова (извршења предметне јавне набавке) – до 10 пондера: 

Број пондера за понуђени рок за извођење радова вреднује се по формули: 

 
minmax

min
1*10

RR

RR
Br

p






                                                                                                                                                                                               

- Бр = број пондера који понуђач добија на основу понуђеног рока за извођење радова 
- Рпон= понуђени рок за извођење радова  
- Рмин = минимални рок одређен конкурсном документацијом – 60 дана 
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- Рмаx = максимални рок одређен конкурсном документацијом – 90 дана  

Zajednička ponuda: „Centum“doo-Leskovac, „Termopro“ doo-Merošine, „Multitek elektronic“ 
doo =10 

ЗАДРУГА ПИОНИР-Ул. Синише Јанића бр.2-Власотинце =10 

РОК ИЗВРШЕЊА ПРЕДМЕТНЕ НАБАВКЕ НЕ МОЖЕ БИТИ КРАЋИ ОД 60 ДАНА, НИТИ 
ДУЖИ ОД 90 ДАНА ОД  ДАНА  ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА ОДНОСНО ОД УВОЂЕЊА У 
ПОСАО.          

  ПОНУЂЕНИ РОК НАВЕДЕН У ПОНУДИ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИЈЕ У ПОМЕНУТОМ 
ИНТЕРВАЛУ (60-90 РАДНИХ ДАНА), НЕЋЕ БИТИ ПРИХВАЋЕН ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА 
И ПОНУДА ЋЕ БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕИСПРАВНА. ПОНУЂЕНИ РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
РАДОВА МОРА БИТИ РЕАЛАН ОДНОСНО ПРИ-МЕРЕН ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 

4.Гарантни рок за изведене радове – до 5 пондера: 

Број пондера за најдужи понуђени гарантни рок за изведене радове вреднује се по: 
формули:   

 
minmax

max
1*5

GrGr

GrGr
Br

pon






 

- Бр = број пондера који понуђач добија на основу понуђеног гарантног рока за изведене 
радове 

- Грпон= понуђени гарантни рок за изведене радове  
- Грмин = минимални гарантни рок одређен конкурсном документацијом – 24 месеци 
- Грмаx = максимални гарантни рок одређен конкурсном документацијом – 48 месеци  

Zajednička ponuda: „Centum“doo-Leskovac, „Termopro“ doo-Merošine, „Multitek elektronic“ doo 
=5 

 ЗАДРУГА ПИОНИР-Ул. Синише Јанића бр.2-Власотинце =5 

ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ НЕ МОЖЕ БИТИ КРАЋИ ОД 24 МЕСЕЦА НИТИ 
ДУЖИ ОД 48 МЕСЕЦИ ОД ИЗВРШЕНЕ ПРИМОПРЕДАЈЕ – У СУПРОТНОМ ПОНУДА ЋЕ 
БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕИСПРАВНА. ТАКОЂЕ, МОРА БИТИ ИСКАЗАН ИСКЉУЧИВО У 
ПУНИМ МЕСЕЦИМА. 

 
                                                     КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА 

Редни 
број 
на 

ранг 
листи 

 
 

Назив понуђача 

понуђена цена 
80 

Услови 
плаћања 
5 

Рок 
извођења 

радова 
(извршењ

а јн) 
10 

Гарантни 
рок за 
изведене 
радове 
5 

Укупно 
пондера 
100 

1. Zajednička ponuda 
„Centum“doo-Leskovac 
„Termopro“ doo-Merošine 
„Multitek elektronic“ doo 

80  5  10 5 100 

2. ЗАДРУГА ПИОНИР-Ул. 
Синише Јанића бр.2-
Власотинце 

78,33 5 10 5 98,33 
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14. Понуђач којем се додељује уговор: Zajednička ponuda„Centum“doo-Leskovac„ 
Termopro“ doo-Merošine„Multitek elektronic“ doo Лесковац. 
  
Комисија за јавну набавку констатује да је понуда Zajednička ponuda„Centum“doo-
Leskovac„ Termopro“ doo-Merošine„Multitek elektronic“ doo, Лесковац, код наручиоца 
заведена под бројем: 04-325 од 09.10.2017.године, благовремена, одговарајућа, 
прихватљива и најповољнија, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор.  
 
15. Подизвођач:нема. 
 

 
 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може поднети 
захтев за заштиту права у року од 10 дана 
од дана објављивања на Порталу јавних 
набавки. Захтев се подноси Наручиоцу, а 
копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у 
поступцима јавних набавки,. 

 

Доставити: ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 

-На Порталу јавних набавки и сајту 
општине 

Зоран Тодоровић 
 
 

 
 

 
 
 

 


