
 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  1 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"  

ПИБ: 100052255 

КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ БР. 31 

11000 БЕОГРАД 

Република Србија 

Датум: 08.10.2020 

Број: 4/162 

На основу члана 146. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19), наручилац доноси, 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Наручилац: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" 

Референтни број: 0001 

Назив набавке: Набавка радова на замени постојећег осветљења 

Број огласа на Порталу јавних набавки: 2020/С Ф02-0000665 

Врста уговора Error! Bookmark not defined. Радови Error! Bookmark not defined. Добра Error! Bookmark not defined. 
Услуге 

Главна CPV ознака: 45453100 

Назив предмета / партије: Набавка радова на замени постојећег осветљења 

Процењена вредност предмета / партије (без ПДВ-а): 8.139.760,00 Валута: РСД 

Уговор се додељује групи понуђача: 

БИМБО ДОО БЕОГРАД, 101833432, БЕОГРАДСКА, 229, Сремчица, 11253, Србија 

МИТЕЛ МОНТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ, 104744370, Карађорђева, 50, Крагујевац, 34000, Србија 

 

Вредност уговора (без ПДВ): 7.607.906,00 

Вредност уговора (са ПДВ): 9.129.487,20 

Валута: РСД 

 

Образложење: 

 

Упутство о правном средству: 

Против ове одлуке, понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања на 
Порталу јавних набавки одлуке наручиоца којом се окончава поступак јавне набавке, у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19)



 

 

     

  

ИЗВЕШТАЈ О ПОСТУПКУ 
 

  

     

  

Датум креирања извештаја: 08.10.2020 10:55:12 
 

  

     

 

Подаци о поступку 

Назив поступка Набавка радова на замени постојећег осветљења 

Реф. број 0001 

Врста поступка Отворени поступак 

Процењена вредност 8.139.760,00 

Техника  

ЦПВ 45453100-Радови на реновирању 

Кратак опис набавке Радови на замени осветљења, за потребе Електротехничке школе „Никола Тесла“ из Београд 

Подељен у партије НЕ 

Образложење зашто предмет није подељен у 
партије 

 

Број објаве 2020/С Ф02-0000665 

Врста објаве Јавни позив 

Објављено 28.08.2020 

Рок за подношење 17.09.2020 09:50:00 
 

     

Чланови комисије за јавну набавку 

Име и презиме 

Јелена Јевтић  

Драгомир Крстовић 

Мирослав Цимеша 
 

     

 

Подаци о предмету / партијама 



 

 

 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене 
 

 

Остали захтеви набавке 

Назив критеријума 

Рок за извођење радова 

Гарантни рок за изведене радове 
 

 

  

     

 

Подаци о отварању 

Датум и време отварања: 17.09.2020 10:00:00 

Електронско отварање понуда завршено у: 17.09.2020 10:00:19 
  

 

Број пристиглих понуда / пријава 3 
 

 

Понуђач Облик понуде Ознака / број понуде Подизвођачи Датум и време подношења 

БИМБО ДОО БЕОГРАД, БЕОГРАДСКА, 229, 11253, Сремчица, Србија; МИТЕЛ 
МОНТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ, Карађорђева, 50, 34000, Крагујевац, Србија 

Група понуђача 37-20 НЕ 16.9.2020. 10:18:42 

   

Манес доо Топола , Београдски пут б.б., 34310, Топола , Србија Самостално 112/20 НЕ 16.9.2020. 13:54:09 

   

ИНСТАЛ ТЕХ Д.О.О, Поручника Спасића и Машере бр.20, 11030, Београд, 
Србија; ЛУX ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, МОКРОЛУШКА 84/26, 11050, БЕОГРАД, 
Србија 

Група понуђача П2020-170 НЕ 17.9.2020. 09:42:33 

   
 

  

  

     

 

Аналитички приказ поднетих понуда 
 

 Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Гарантни рок 
за изведене 
радове 
[година] 

Рок и начин 
плаћања 

Рок важења 
понуде 

Рок за 
извођење 
радова [дан] 

БИМБО ДОО БЕОГРАД;МИТЕЛ 
МОНТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ 

7607906.00 9129487.20 РСД 2.00 45 дана од 
дана пријема 

60 60.00 

 



 

 

привремених 
и окончаних 
ситуација коју 
Извођач 
испоставља 
Наручиоцу. 
Начин 
плаћања-
вирмански 

ИНСТАЛ ТЕХ Д.О.О;ЛУX 
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО 

7997435.40 9596922.48 РСД 2.00  45 
(четрдесетпет) 
дана од дана 
пријема 
привремених 
и окончане 
ситуације коју 
Извођач 
испоставља 
Наручиоцу и 
потписивања 
записника о 
примопредаји 
радова, на 
основу 
изведених 
количина 
уговорених 
радова и 
уговорених 
цена. 

60 дана  60.00 

Манес доо Топола  7800000.00 9360000.00 РСД 2.00 45 дана од 
дана пријема  
привремених 
и окончане 
ситуације  

60 дана 60.00 

   

     

Аналитички приказ понуда након допуштених исправака 
   

 

 Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Гарантни рок 
за изведене 
радове 
[година] 

Рок и начин 
плаћања 

Рок важења 
понуде 

Рок за 
извођење 
радова [дан] 

БИМБО ДОО БЕОГРАД;МИТЕЛ 
МОНТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ 

7607906.00 9129487.20 РСД 2.00 45 дана од 
дана пријема 
привремених 
и окончаних 
ситуација коју 

60 60.00 

 

 



 

 

Извођач 
испоставља 
Наручиоцу. 
Начин 
плаћања-
вирмански 

ИНСТАЛ ТЕХ Д.О.О;ЛУX 
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО 

7997435.40 9596922.48 РСД 2.00  45 
(четрдесетпет) 
дана од дана 
пријема 
привремених 
и окончане 
ситуације коју 
Извођач 
испоставља 
Наручиоцу и 
потписивања 
записника о 
примопредаји 
радова, на 
основу 
изведених 
количина 
уговорених 
радова и 
уговорених 
цена. 

60 дана  60.00 

Манес доо Топола  7800000.00 9360000.00 РСД 2.00 45 дана од 
дана пријема  
привремених 
и окончане 
ситуације  

60 дана 60.00 

   

     

Резултати стручне оцене 

Понуђач Одбија се Коначна цена Коначна цена (са ПДВ) Валута 

БИМБО ДОО БЕОГРАД;МИТЕЛ МОНТ ДОО 
КРАГУЈЕВАЦ 

НЕ 7.607.906,00 9.129.487,20 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У складу са чланом 119. став 5. и чланом 142. став 2. Закона  о јавним набавкама наручилац је захтевао од члана групе понуђача 
МИТЕЛ МОНТ ДОО да  се изјасни о следећем: 
1. Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области заштите животне средине? 
2. Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области социјалног права?  
3. Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области радног права?  
4. Да ли је привредни субјект свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у поступку јавне набавке?  
5. Да ли привредни субјект може да потврди да није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца, 
дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке 
који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора?  

 



 

 

Такође, наручилац је од групе понуђача захтевао да доставе на увид доказе да испуњавају захтеве у погледу стручног капацитета, и 
то следеће доказе: 
- фотокопије уговора о ангажовању за минимум 8 радно ангажованих лица стручности примерене предмету набавке;  
- фотокопија уговора о ангажовању за инжењера електротехнике; 
- фотокопија важеће лиценце 450; 
- за лице које је оспособљено за обављање послова безбедности и здравља на раду доставити:  
ЗА РАДНО АНГАЖОВАНО ЛИЦЕ: уговор о ангажовању, лиценца за обављања послова безбедности и здравља на раду и уверење о 
положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду;  
ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ: уговор о ангажовању правног лица или предузетника, лиценца за обављања послова 
безбедности и здравља на раду и уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова 
безбедности и здравља на раду. 
Дана 07.10.2020. године група понуђача се изјаснила по свим горе наведеним питањима и доставили су тражене доказе на увид, 
чиме су доказали да испуњавају све тражене критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта.  
 

Манес доо Топола  НЕ 7.800.000,00 9.360.000,00 РСД 

Напомена уз преглед понуде: У складу са чланом 119. Закона о јавним набавкама Наручилац је захтевао од понуђача да достави на увид следеће доказе: 
- Скоринг издат од Агенције за привредне регистре 
- потврде референтних наручилаца или фотокопије уговора 
- фотокопије уговора о ангажовању за минимум 8 радно ангажованих лица стручности примерене предмету набавке;  
- фотокопија уговора о ангажовању за инжењера електротехнике; 
- фотокопија важеће лиценце 450; 
- за лице које је оспособљено за обављање послова безбедности и здравља на раду доставити:  
- ЗА РАДНО АНГАЖОВАНО ЛИЦЕ: уговор о ангажовању, лиценца за обављања послова безбедности и здравља на раду и уверење 
о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду;  
или 
- ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ: уговор о ангажовању правног лица или предузетника, лиценца за обављања послова 
безбедности и здравља на раду и уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова 
безбедности и здравља на раду. 
Дана 07.10.2020. године понуђач је доставио тражене доказе на увид, чиме је доказао да испуњава све тражене критеријуме за 
квалитативни избор привредног субјекта. 
 
 

ИНСТАЛ ТЕХ Д.О.О;ЛУX ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НЕ 7.997.435,40 9.596.922,48 РСД 
   

     

Рангирање понуда и предлог избора / обуставе  



 

 

 

Уговор ће се доделити ДА 

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су 
поводом тога предузете 

Није утврђен сукоб интереса. 

Додатни подаци / Напомена  

 

    

 

Понуђач Ранг Образложење ранга Изабире се 

БИМБО ДОО БЕОГРАД;МИТЕЛ МОНТ ДОО 
КРАГУЈЕВАЦ 

1 Цена понуде: 7,607,906.00 РСД ДА 

Манес доо Топола  2 Цена понуде: 7,800,000.00 РСД НЕ 

ИНСТАЛ ТЕХ Д.О.О;ЛУX ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО 3 Цена понуде: 7,997,435.40 РСД НЕ 
 

 

    

Образложење избора 
 

Понуђач је доставио понуду која је прихватљива, односно не постоје основи за искључење привредног субјекта, испуњава 
критеријуме за квалитативни избор, испуњава захтеве и услове у вези са предметом набавке и техничком спецификацијом и његова 
понуда је економски најповољнија. 

 

 

    

  

     

 


