
 

 

 

Наручилац:          ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Адреса:                 ул. Филипа Филиповића бр.20 

Место:                  В Р А Њ Е 

 

 На основу члана 81 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 116/08) вд 

директора Високе школе примењених струковних студија у Врању доноси: 

 

ОДЛУКУ 

О избору најповољније понуде 

 

 БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда извођача „ГАЛЕРИЈА ПОДОВА“ ДОО Бачка 

Паланка број 1076 од 24.09.2013.године. 

 

Образложење 

 

 Наручилац је дана  13.09.2013.године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности број 04-2013 за јавну набавку извођења радова. 

 За наведену јавну набавку наручилац је позвао понуђаче да доставе понуде за јавну 

набавку мале вредности Реконструкција подова у учионицама и лабораторијама Школе. 

 До истека рока (24.09.2013. године) на адресу наручиоца приспело је 7 понуда. 

 Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној 

оцени понуда и сачинила извештај о истој. 

 У извештају о стручној оцени понуда број 1085 од 25.09.2013.године Комисија за јавне 

набавке констатовала следеће: 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

  

Предмет јавне набавке Реконструкција подова у у;ионицама и 

лабораторијама у Школи 

Редни број јавне набавке ЈНМВ 4/2013. 

Процењена вредност јавне набавке 

(са ПДВ-ом) 

до 600.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 

/ 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 

/ 

 

2) Укупан број поднетих понуда:  4 

 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене 

понуде 

1. „ГАМА“ ДОО Врање   

2.  „ИЗОТЕХНИКА-ЈУГ“ ДОО Врање  

3. „МЦС СИСТЕМ“ ДОО Пожега   

4. „НОВЕКО“ ДОО Врање  



5. АД „СТАНДАРД“ Лесковац  

6. ОЗЗ „ПОБЕДА“ Сурдулица  

7. 
„ГАЛЕРИЈА ПОДОВА“ ДОО Бачка 

Паланка 

 

 

3) Назив, односно, имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 

 

Број под којим је 

понуда заведена 
Подносилац понуде 

Разлози за одбијање понуде 

1028 „ГАМА“ ДОО Врање  Садржи све потребне 

параметре, али није најнижа 

понуђена цена 

1029 „ИЗОТЕХНИКА-ЈУГ“ ДОО 

Врање 

Садржи све потребне 

параметре, али није најнижа 

понуђена цена 

1045 „МЦС СИСТЕМ“ ДОО Пожега  Садржи све потребне 

параметре, али није најнижа 

понуђена цена 

1047 „НОВЕКО“ ДОО Врање Садржи све потребне 

параметре, али није најнижа 

понуђена цена 

1074 АД „СТАНДАРД“ Лесковац Садржи све потребне 

параметре, али није најнижа 

понуђена цена 

1075 ОЗЗ „ПОБЕДА“ Сурдулица Садржи све потребне 

параметре, али није најнижа 

понуђена цена 

 

4) Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена 

 

 а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена: 

 

Назив/име понуђача Понуђена цена (беѕ ПДВ-а) 

1. „ГАЛЕРИЈА ПОДОВА“ ДОО 

Бачка Паланка  

Позиција: 

1. Израда и уградња изравнавајућег слоја (Олма 

маса). У цени урачуната израда подлоге и два 

изравнавајућа слоја.  

Обрачун по м2       312,00    1.067.14   332.947.68 

2. Набавка и уградња хомогеног винил пода Стандард 

плус 2,00 мм. У цену урачунати лепљење 

атестираним лепком за ову врсту радова и варење 

спојева.  

Обрачун по м2       312,00      337.775  105.385.80 

3. Набавка и уградња ПВЦ ивичне лајсне дим 

20х35мм. У цену урачунати лепљење атестираним 

лепком за ову врсту радова.  

Обрачун по м1       170,00       148.85     25.304.50 

 

 УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО –          463.637.98 



ЗАНАТСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ               

2. „МЦС СИСТЕМ“ ДОО 

Пожега 

Позиција: 

1. Израда и уградња изравнавајућег слоја (Олма 

маса). У цени урачуната израда подлоге и два 

изравнавајућа слоја.  

Обрачун по м2       312,00         378.00   117.936.00       

2. Наб00000000авка и уградња хомогеног винил пода 

Стандард плус 2,00 мм. У цену урачунати лепљење 

атестираним лепком за ову врсту радова и варење 

спојева.  

Обрачун по м2        312,00   1.220.00     380.640.00 

3. Набавка и уградња ПВЦ ивичне лајсне дим 

20х35мм. У цену урачунати лепљење атестираним 

лепком за ову врсту радова.  

Обрачун по м1        170,00        86.00       14.620.00  

 

 УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО –            513.196.00  

ЗАНАТСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ       

           

3. „НОВЕКО“ ДОО Врање Позиција: 

1. Израда и уградња изравнавајућег слоја (Олма 

маса). У цени урачуната израда подлоге и два 

изравнавајућа слоја.  

Обрачун по м2       312,00    235.00         73.320.00 

2. Набавка и уградња хомогеног винил пода Стандард 

плус 2,00 мм. У цену урачунати лепљење 

атестираним лепком за ову врсту радова и варење 

спојева.  

Обрачун по м2       312,00    1.350.00    421.200.00  

3. Набавка и уградња ПВЦ ивичне лајсне дим 

20х35мм. У цену урачунати лепљење атестираним 

лепком за ову врсту радова.  

Обрачун по м1       170,00       160.00      27.200.00 

 

 УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО –           521.720.00 

ЗАНАТСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ    

 

4. ОЗЗ „ПОБЕДА“ Сурдулица Позиција: 

1. Израда и уградња изравнавајућег слоја (Олма 

маса). У цени урачуната израда подлоге и два 

изравнавајућа слоја.  

Обрачун по м2        312,00     210.00        63.520.00 

2. Набавка и уградња хомогеног винил пода Стандард 

плус 2,00 мм. У цену урачунати лепљење 

атестираним лепком за ову врсту радова и варење 

спојева.  

Обрачун по м2        312,00   1.410.00      439.320.00 

3. Набавка и уградња ПВЦ ивичне лајсне дим 

20х35мм. У цену урачунати лепљење атестираним 

лепком за ову врсту радова.  



Обрачун по м1        170,00      105.00        17.850.00 

 

 УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО –             523.290.00 

ЗАНАТСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ    

 

5 АД „СТАНДАРД“ Лесковац Позиција: 

1. Израда и уградња изравнавајућег слоја (Олма 

маса). У цени урачуната израда подлоге и два 

изравнавајућа слоја.  

Обрачун по м2        312,00    304.00         94.848.00 

2. Набавка и уградња хомогеног винил пода Стандард 

плус 2,00 мм. У цену урачунати лепљење 

атестираним лепком за ову врсту радова и варење 

спојева.  

Обрачун по м2        312,00    1.390.00     433.680.00 

3. Набавка и уградња ПВЦ ивичне лајсне дим 

20х35мм. У цену урачунати лепљење атестираним 

лепком за ову врсту радова.  

Обрачун по м1        170,00       125.00       21.250.00 

 

 УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО –             549.778.00  

ЗАНАТСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ  

  

6. „ИЗОТЕХНИКА-ЈУГ“ ДОО 

Врање  

Позиција: 

1. Израда и уградња изравнавајућег слоја (Олма 

маса). У цени урачуната израда подлоге и два 

изравнавајућа слоја.  

Обрачун по м2       312,00    270.00        84.200.00 

2. Набавка и уградња хомогеног винил пода Стандард 

плус 2,00 мм. У цену урачунати лепљење 

атестираним лепком за ову врсту радова и варење 

спојева.  

Обрачун по м2       312,00    1.555.00    485.160.00 

3. Набавка и уградња ПВЦ ивичне лајсне дим 

20х35мм. У цену урачунати лепљење атестираним 

лепком за ову врсту радова.  

Обрачун по м1       170,00      185.00        31.450.00 

 

 УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО –            600.850.00  

ЗАНАТСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ    

 

7. „ГАМА“ ДОО Врање Позиција: 

1. Израда и уградња изравнавајућег слоја (Олма 

маса). У цени урачуната израда подлоге и два 

изравнавајућа слоја.  

Обрачун по м2       312,00       270.00     84.240.00 

2. Набавка и уградња хомогеног винил пода Стандард 

плус 2,00 мм. У цену урачунати лепљење 

атестираним лепком за ову врсту радова и варење 

спојева.  



Обрачун по м2       312,00     1.555.00   485.160.00 

3. Набавка и уградња ПВЦ ивичне лајсне дим 

20х35мм. У цену урачунати лепљење атестираним 

лепком за ову врсту радова.  

Обрачун по м1       170,00        185.00     31.450.00 

 

 УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО –           600.850.00 

ЗАНАТСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ    

 

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:  

 

 

 Комисија после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача 

„ГАЛЕРИЈА ПОДОВА“ ДОО Бачка Паланка бр.1076 од 24.09.2013.године, и предлаже 

наручиоцу његов избор. 

  

 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

Да  Не х 

   

Назив/име подизвођача Део уговора који ће реализовати подизвођача 

  

 

 Вд директора Школе је прихватио предлог комисије за јавне набавке о избору 

најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донео Одлуку о избору најповољније 

понуде којом се понуда број 1076 од 24.08.2013. године понуђача „ГАЛЕРИЈА ПОДОВА“ ДОО 

Бачка Паланка бира као најповољнија. 

 

Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту 

права у року од 8 дана од дана пријема исте. 

 

 

         Вд директора Школе: 

 

        Др Бранислав Станисављевић, проф 

  


