ПОЛИТЕХНИКА
– ШКОЛА ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Аутопут 18
11080 Београд

Деловодни број: 06-539
Датум: 05.06.2018. године
Број јавне набавке: 1.1.2/18
На основу члана 107. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и Извештаја Комисије о
стручној оцени понуда бр. 06-538 од 05.06.2018. године, за јавну набавку бр. 1.1.2/18 - добара лед светиљке, у поступку јавне набавке мале вредности, Политехнике – школе за нове технологије
из Београда, доноси
ИЗМЕНА ОДЛУКЕ O ДОДЕЛИ УГОВОРА
1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу: „ELECOM SISTEM d.o.o, Владимира Поповића 26/3а,
11070 Београд, са укупном понуђеном ценом од 732.720,00 динара без ПДВ-а, односно
879.264,00 динара са ПДВ-ом, роком важења понуде 30 (тридесет) дана, гарантним роком од 2
(две) године, роком испоруке 30 (тридесет) дана и роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана, за
јавну набавку број 1.1.2/18 - добара - лед светиљке.
Образложење
Политехника – школе за нове технологије из Београда, као наручилац, донела је Одлуку о
покретању поступка бр. 06-350 од 19.04.2018. године и Решење о образовању Комисије бр. 01-06354 од 20.04.2018. године, за јавну набавку бр. 1.1.2/18 – лед светиљке, за коју су обезбеђена
средства Закључком заменика град оначелника града Београда број: 6-2779/18-Г-01 од
30.03.2018. године. Процењена вредност јавне набавке: 1.274.240,43 динара без ПДВ-а, ОРН:
31500000 – расветна опрема и електричне светиљке. Јавна набавка се финансира са
апропријације 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти.
У складу са чланом 60. став 1. тачка 2) и чланом 62. став 1. Закона, наручилац је у
предметном поступку јавне набавке дана 07.05.2018. године објавио Позив за подношење понуда
и Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки као и на својој интернет страници.
У Позиву за подношење понуда је наведен рок за подношење понуда, односно да ће се
понуда сматрати благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.05.2018. године
до 09.00 часова, као и да ће се јавно отварање понуда обавити 15.05.2018. године у 11.00 часова,
у просторијама Градског секретаријата за образовање и дечију заштиту, ул. Краљице Марије 1,
20. спрат, 11000 Београд. Због измене конкурсне документације бр. 06- 442 од 11.05.2018. године,
11.05.2018. објављено је Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 06-444 од
11.05.2018. године те је као нови рок за подношење понуда одређен 18.05.2018. године до 09.00
часова, а за отварање понуда 18.05.2018. године у 11.00 часова у Градском секретаријату за
образовање и дечију заштиту, ул. Краљице Марије 1, 20. спрат, 11000 Београд.

Комисија за предметну јавну набавку је дана 18.05.2018. године у 11.00 часова приступила
јавном отварању понуда у просторијама Градског секретаријата за образовање и дечију заштиту,
ул. Краљице Марије 1, 20. спрат, 11000 Београд.
Комисија је констатовала да је благовремено, односно до 18.05.2018. године до 09.00
часова пристигло 13 (тринаест) понуда:
1. ELEKTRA SISTEM DOO, Палмира Тољатија 5/III, 11070 Београд – достављена
11.05.2018. године у 13.05 часова / допуна: 14.05.2018. године у 11.25 часова.
2. „TISAB“ d.o.o, Тошин бунар 143. 11000 Београд - достављена 14.05.2018. године
у 11.15 часова / допуна: 17.05.2018. године у 13.05 часова.
3. ELECTRUM DOO, Матице српске 5, 11000 Београд – достављена 14.05.2018.
године у 12.00 часова.
4. „СОМБОРЕЛЕКТРО“ Д.О.О, Ади Ендре 27, 25000 Сомбор – достављена 14.05.2018.
године у 12.00 часова / допуна: 17.05.2018. године у 12.00 часова.
5. ELECOM SISTEM d.o.o, Владимира Поповића 26/3а, 11070 Београд – достављена
16.05.2018. године у 12.00 часова.
6. ADRIACORE D.O.O, Гандијева 105, 11070 Београд – достављена 17.05.2018.
године у 10.30 часова.
7. „ЈУ - ТЕХНА“ д.о.о, Владике Николаја 65/А, 14000 Ваљево – достављена
17.05.2018. године у 12.30 часова.
8. TRI O DOO, Индустријска зона 464, 34300 Аранђеловац – достављена 17.05.2018.
године у 15.00 часова.
9. EMIS DOO, Пере Ћетковић 54, 11000 Београд – достављена 17.05.2018. године у
15.00 часова.
10. „KANDELABER“ D.O.O., Матице Српске 47, 11000 Београд
18.05.2018. године у 07.45 часова.

– достављена

11. „MIROCO” D.O.O, др Зорана Ђинђића 19, 34000 Крагујевац
18.05.2018. године у 08.16 часова.

– достављена

12. „ELMAT ELEKTROMATERIJAL” d.o.o, Шавничка 11, 11030 Београд – достављена
18.05.2018. године у 08.51 часова.
13. KOM – PROM DOO, Водоводска 30, 11000 Београд – достављена 18.05.2018.
године у 08.53 часова.
Неблаговремених понуда није било.
Отварању понуда је присуствовао представник понуђача „KANDELABER“ D.O.O из Београда.
Представник је поступак отварања напустио пре завршетка отварања (у 11.30 часосва).

Комисија је приступила отварању понуда и констатовала присутност документације која је
тражена Позивом за подношење понуда и Конкурсном документацијом, о чему је у тачки 9.
Записника сачињена табела присутне документације:
1.ELEKTRA SISTEM DOO, Палмира Тољатија 5/III, 11070 Београд, поднео је понуду број
46/18 од 14.05.2018. године, и понудио цену од 641.800,00 динара без ПДВ-а, односно
770.160,00 динара са ПДВ-ом, роком важења понуде 30 (тридесет) дана, гарантним роком од
2 (две) године, роком испоруке 30 (тридесет) дана и роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана.
2.„TISAB“ d.o.o, Тошин бунар 143. 11000 Београд, поднео је понуду број 96-1/18 од
14.05.2018. године / допуна: 99-1/18 од 17.05.2018. године, и понудио цену од 1.009.396,40
динара без ПДВ-а, односно 1.211.275,80 динара са ПДВ-ом, роком важења понуде 30
(тридесет) дана, гарантним роком од 24 (двадесетчетири) месеца, роком испоруке 15 (петнаест)
дана и роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана.
3.ELECTRUM DOO, Матице српске 5, 11000 Београд, поднео је понуду број 38/2018 од
10.05.2018. године, и понудио цену од 1.697.000,00 динара без ПДВ-а, односно 2.036.400,00
динара са ПДВ-ом, роком важења понуде 30 (тридесет) дана, гарантним роком од 2 (две)
године, роком испоруке 30 (тридесет) дана и роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана.
4.СОМБОРЕЛЕКТРО“ Д.О.О, Ади Ендре 27, 25000 Сомбор, поднели су понуду број 18432 од
11.05.2018. године, и понудио цену од 1.577.960,00 динара без ПДВ-а, односно 1.893.552
динара са ПДВ-ом, роком важења понуде 30 (тридесет) дана, гарантним роком од 2 (две)
године, роком испоруке 30 (тридесет) дана и роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана.
5.ELECOM SISTEM d.o.o, Владимира Поповића 26/3а, 11070 Београд, поднели су понуду
број 1505/18 од 15.05.2018. године, и понудио цену од 732.720,00 динара без ПДВ-а, односно
879.264,00 динара са ПДВ-ом, роком важења понуде 30 (тридесет) дана, гарантним роком од
2 (две) године, роком испоруке 30 (тридесет) дана и роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана.
6.ADRIACORE D.O.O, Гандијева 105, 11070 Београд,
16.05.2018. године, и понудио цену од 940.652,16 динара
динара са ПДВ-ом, роком важења понуде 30 (тридесет)
године, роком испоруке 30 (тридесет) дана и роком плаћања

поднели су понуду број 09/18 од
без ПДВ-а, односно 1.128.782,59
дана, гарантним роком од 2 (две)
45 (четрдесетпет) дана.

7.„ЈУ - ТЕХНА“ д.о.о, Владике Николаја 65/А, 14000 Ваљево, поднели су понуду број
1705/2018 од 17.05.2018. године, и понудио цену од 1.085.450,00 динара без ПДВ-а, односно
1.302.540,00 динара са ПДВ-ом, роком важења понуде 30 (тридесет) дана, гарантним роком
од 2 (две) године, роком испоруке 30 (тридесет) дана и роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана.
8.TRI O DOO, Индустријска зона 464, 34300 Аранђеловац, поднели су понуду број 129/2018
од 16.05.2018. године, и понудио цену од 277.600,00 динара без ПДВ-а, односно 333.120,00
динара са ПДВ-ом, роком важења понуде 60 (шездесет) дана, гарантним роком од 2 (две)
године, роком испоруке 20 (двадесет) дана и роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана.
9.EMIS DOO, Пере Ћетковић 54, 11000 Београд, поднели су понуду број 175 од 17.05.2018.
године, и понудио цену од 670.870,00 динара без ПДВ-а, односно 805.044,00 динара са
ПДВ-ом, роком важења понуде 60 (шездесет) дана, гарантним роком од 3 (три) године, роком
испоруке 7 (седам) дана и роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана.
10.„KANDELABER“ D.O.O., Матице Српске 47, 11000 Београд, поднели су понуду број 405/2018 од 18.05.2018. године, и понудио цену од 1.389.400,00 динара без ПДВ-а, односно
1.667.280,00 динара са ПДВ-ом, роком важења понуде 45 (четрдесетпет) дана, гарантним

роком од 2 (две) године, роком испоруке 30 (тридесет) дана и роком плаћања 45 (четрдесетпет)
дана.
11.„MIROCO” D.O.O, др Зорана Ђинђића 19, 34000 Крагујевац, поднели су понуду број
019/2018 од 18.05.2018. године, и понудио цену од 666.250,00 динара без ПДВ-а, односно
799.500,00 динара са ПДВ-ом, роком важења понуде 30 (тридесет) дана, гарантним роком од
2 (две) године, роком испоруке 30 (тридесет) дана и роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана.
12.„ELMAT ELEKTROMATERIJAL” d.o.o, Шавничка 11, 11030 Београд, поднели су понуду
број 106 од 15.05.2018. године, и понудио цену од 1.932.920,00 динара без ПДВ-а, односно
2.319.504,00 динара са ПДВ-ом, роком важења понуде 30 (тридесет) дана, гарантним роком
од 2 (две) године, роком испоруке 30 (тридесет) дана и роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана.
13.KOM – PROM DOO, Водоводска 30, 11000 Београд, поднели су понуду број 02 од
16.05.2018. године, и понудио цену од 1.743.648,00 динара без ПДВ-а, односно 2.092.377,60
динара са ПДВ-ом, роком важења понуде 30 (тридесет) дана, гарантним роком од 2 (две)
године, роком испоруке 30 (тридесет) дана и роком плаћања 45 (четрдесетпет) дана.
Сагласно члану 104. став 7. Закона, понуђачима који нису учествовали у поступку
отварања понуда Записник је достављен у року од три дана од дана отварања понуда.
Записник о отварању понуда од 18.05.2018. године је саставни део овог Извештаја.
По окончању поступка јавног отварања понуда Комисија за јавну набавку бр. 1.1.2/18 је,
приступила прегледу и стручној оцени благовремено пристигле понуде у погледу испуњености
услова и захтева предвиђених у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији.
1. Понуда број 46/18 од 14.05.2018. године, понуђача ELEKTRA SISTEM DOO, Палмира
Тољатија 5/III, 11070 Београд је НЕПРИХВАТЉИВА.
Понуђач је понудио, између осталог, следеће:
- ЛЕД панели (поз. 1), температура светла 4200 К уместо спецификованих 6000-6400;
- ЛЕД сијалице (поз. 3), снага 12 W уместо спецификованих 11 W.
На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона понуда се одбија као неприхватљива.
2. Понуда број 96-1/18 од 14.05.2018. године / допуна: 99-1/18 од 17.05.2018. године,
понуђача „TISAB“ d.o.o, Тошин бунар 143. 11000 Београд је НЕПРИХВАТЉИВА.
4.).

Понђач није доставио спецификације за ЛЕД сијалице (поз. 3) и ЛЕД светиљке (поз
На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона понуда се одбија као неприхватљива.

3. Понуда број 38/2018 од 10.05.2018. године, понуђача ELECTRUM DOO, Матице српске 5,
11000 Београд је НЕПРИХВАТЉИВА.
Понуђач је понудио цену која је већа од процењене вредности јавне набавке.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона прописано је да је прихватљива понуда, понуда
која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача
и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне
набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
На основу члана 107. став 1. Закона понуда се одбија као неприхватљива у смислу
члана 3. став 1. тачка 33) Закона.
4.

Понуда број 18432 од 11.05.2018. године, понуђача СОМБОРЕЛЕКТРО“ Д.О.О, Ади
Ендре 27, 25000 Сомбор, је НЕПРИХВАТЉИВА.
Понуђач је понудио цену која је већа од процењене вредности јавне набавке.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона прописано је да је прихватљива понуда, понуда
која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача
и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне
набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
На основу члана 107. став 1. Закона понуда се одбија као неприхватљива у смислу
члана 3. став 1. тачка 33) Закона.

5. Понуда број 1505/18 од 15.05.2018. године, понуђача ELECOM SISTEM d.o.o, Владимира
Поповића 26/3а, 11070 Београд, Нови Београд је ПРИХВАТЉИВА, јер испуњава све
услове и захтеве предвиђене у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији.
6. Понуда број 09/18 од 16.05.2018. године, понуђача ADRIACORE D.O.O, Гандијева 105,
11070 Београд је НЕПРИХВАТЉИВА.
Понуђач је понудуио, између осталог, следеће:
- ЛЕД светиљке (поз. 4), снага 40 W уместо спецификованих 36 W.
На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона понуда се одбија као неприхватљива.

7. Понуда број 1705/2018 од 17.05.2018. године, понуђача „ЈУ - ТЕХНА“ д.о.о, Ваљево
Владике Николаја 65/А, 14000 Ваљево је НЕПРИХВАТЉИВА.
Понуђач у понуди није доставио проспекте или слике добара која су предмет јавне
набавке.
На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона понуда се одбија као неприхватљива.

8. Понуда број 129/2018 од 16.05.2018. године, понуђача TRI O DOO, Индустријска зона
464, 34300 Аранђеловац је НЕПРИХВАТЉИВА.
Понуђач у понуди није доставио проспекте или слике добара која су предмет јавне
набавке.
На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона понуда се одбија као неприхватљива.
9. Понуда број 09/18 од 16.05.2018. године, понуђача EMIS DOO, Пере Ћетковић 54,
11000 Београд је НЕПРИХВАТЉИВА.
Понуђач је понудуио, између осталог, следеће:
- ЛЕД сијалице (поз. 3), светлосни флукс 806 lm уместо 950 мин; очекивани животни век
15000 часова уместо 20000 часова;
- ЛЕД светиљке (поз. 4), очекивани животни век 15000 часова уместо 20000 часова.
На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона понуда се одбија као неприхватљива.

10.

Понуда број 05/2018 од 18.05.2018. године, понуђача „KANDELABER“ D.O.O., Матице
Српске 47, 11000 Београд, је НЕПРИХВАТЉИВА.
Понуђач је понудио цену која је већа од процењене вредности јавне набавке.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона прописано је да је прихватљива понуда, понуда
која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача
и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне
набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
На основу члана 107. став 1. Закона понуда се одбија као неприхватљива у смислу
члана 3. став 1. тачка 33) Закона.

11. Понуда број 019/2018 од 18.05.2018. године, понуђача „MIROCO” D.O.O, др Зорана
Ђинђића 19, 34000 Крагујевац, Нови Београд је НЕПРИХВАТЉИВА.
У оквиру позиције бр. 4 Техничке спецификације: Лед светиљке наручилац је навео,
између осталог, следеће: Светлосни флукс 2900-3200lm.
Лед светиљка на позицији бр. 4. коју је понуђач понудио има светлосни флукс
2.880lm, што није у складу са траженим у конкурсној документацији.
На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона понуда се одбија као неприхватљива.
12.

Понуда број 106 од 15.05.2018. године, понуђача „ELMAT ELEKTROMATERIJAL” d.o.o,
Шавничка 11, 11030 Београд, је НЕПРИХВАТЉИВА.

Понуђач је понудио цену која је већа од процењене вредности јавне набавке.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона прописано је да је прихватљива понуда, понуда
која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача
и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне
набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
На основу члана 107. став 1. Закона понуда се одбија као неприхватљива у смислу
члана 3. став 1. тачка 33) Закона.
13.

Понуда број 02 од 16.05.2018. године, понуђача KOM – PROM DOO, Водоводска 30,
11000 Београд, је НЕПРИХВАТЉИВА.
Понуђач је понудио цену која је већа од процењене вредности јавне набавке.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона прописано је да је прихватљива понуда, понуда
која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача
и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне
набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
На основу члана 107. став 1. Закона понуда се одбија као неприхватљива у смислу
члана 3. став 1. тачка 33) Закона.

Како је критеријум за оцену понуда најнижа понуђена цена, Комисија за предметну
јавну набавку је утврдила је следеће:

Р.бр.

1.

Понуђач

ELECOM SISTEM d.o.o, Владимира
Поповића 26/3а, 11070 Београд

Понуђена
цена
без ПДВ-а

Понуђена
цена
са ПДВ-ом

Рангирање

732.720,00

879.264,00

1

На основу спроведеног поступка јавног отварања понуда, извршеног прегледа и стручне
оцене истих, Комисија за јавну набавку је мишљења да су у овој јавној набавци испуњени услови

