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Наручилац: 
ВИСОКА ШКОЛА  СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА 
ВАСПИТАЧЕ  И ПОСЛОВНЕ 
ИНФОРМАТИЧАРЕ – СИРМИЈУМ 

Адреса: Сремска Митровица, Змај Јовина 29 

Место: Сремска Митровица 

Број: 0I/OJ/2-11 

Датум: 7.9.2020. 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), и Извештаја о стручној оцени понуда, доносим:  

 

                                                                    О Д Л У К У  
                                                               о додели уговора  
Уговор о јавној набавци бр. 2/2020, за набавку радова "Радови на санацији кровне конструкције 
и инвестиционог одржавања кровног покривача у објекту школе", за потребе наручиоца 
ВИСОКА ШКОЛА  СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ  И ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИЧАРЕ 
– СИРМИЈУМ ул. Змај Јовина 29, Сремска Митровица. 

 
                                                           О б р а з л о ж е њ е  
Наручилац је дана 30.6.2020. године донео Одлуку о покретању јавне набавке бр. 2/2020, за 
набавку радова "Радови на санацији кровне конструкције и инвестиционог одржавања кровног 
покривача у објекту школе", за потребе наручиоца ВИСОКА ШКОЛА  СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА 
ВАСПИТАЧЕ  И ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИЧАРЕ – СИРМИЈУМ ул. Змај Јовина 29, Сремска 
Митровица.  
За предметну јавну набавку наручилац је дана 3.7.2020. године објавио позив за подношење 
понуда и конкурсну документацију, на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.  
До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца поднете су 3 понуде.  
Након спроведеног јавног отварања понуда, комисија за јавну набавку је приступио стручној оцени 
понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда. 

 У извештају о стручној оцени понуда бр. 0I/OJ/2-10 од 7.8.2020. године, комисија за јавну набавку 
је констатовала следеће: 

Приликом прегледања и провере тачности поднетих понуда, уочене су рачунске грешке у  
заједничкој понуди понуђача "BMC CONNECT" д.о.о. Нови Сад, Бул. ослобођења 30а, и "Институт 
за безбедност и хуманизацију рада" д.о.о. Нови Сад, Бул. ослобођења 30. Наручилац је био у 
обавези да по ЗЈН члан 93. став 4., од групе понуђача који су поднели своје понуде тражи 
прихватање и извршење исправке рачунске грешке, као и исправке укупно понуђене цене без ПДВ-
а.  
Дана 5.8.2020. године, Наручилац је послао Допис број 0I/OJ/2-9 према групи понуђача (заједничка 
понуда) "BMC Connect"д.о.о. Бул. Ослобођења 30А, 21000 Нови Сад, и  "Институт за безбедност и 
хуманизацију рада" д.о.о. Нови Сад, Бул. ослобођења 30, где је наручилац тражио писмено 
изјашњавање у вези уочених рачунских грешака и на основу Записника о отварању понуда и унете 
примедбе од стране једног понуђача, да доставе на увид оригинал Сертификат 17025 са 
акредитациом, из које се може јасно и на недвосмислен начин утврдити да партнер у заједничкој 
понуди  "Институт за безбедности хуманизацију рада" ул. Бул. ослобођења 30 Нови Сад, у својој 
акредитацији покрива део који се односи на испитивање громобранске инсталације. Истог дана 
5.8.2020. године Наручилац је од понуђача добио писмени одговор у коме се слаже са уоченим 
рачунским грешкама и прихватању истих. У истом допису понуђачи су навели да ће дана 7.8.2020. 
године донети оригинал Сертификат на увид наручиоцу и комплетну акредитацију, што су дана 
7.8.2020. године и урадили. На тај начин су доказали наручиоцу да акредитација за Сертофикат 
17025, покрива део који се односи на испитивање громобранске инсталације. 

1) Врста предмета јавне набавке: 
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Радови х 

 
2) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке: 
Радови на санацији кровне конструкције и инвестиционог 
одржавања кровног покривача у објекту школе 

Редни број јавне набавке: 2/2020  

Врста поступка: Отворени поступак 

Процењена вредност јавне 
набавке (без ПДВ-а): 

10.409.606,84 РСД 

Вредност уговора о јавној 
набавци (без ПДВ-а): 

8.609.966,00 РСД 

Вредност уговора о јавној 
набавци (са ПДВ-ом): 

10.331.959,20 РСД 

 

3) Образложење евентуалних одступања од плана набавки: 
 Нема одступања од плана набавки  
 

4) Основни подаци о понуђачима: 

Укупан број поднетих понуда: 3_ 

Благовремене понуде 

Ред.
бр. 

Број 
понуде 

Назив, место и адреса понуђача Матични број ПИБ 

1. 
     
347/20-1 

Заједничка понуда: 
- "Димничар"АД  

Делиградска бр.26, Београд 
- "Telegroup"д.о.о. Београд 

С. Милетића 9а 
- „Електротехнички институт Никола 
Тесла“ АД, Косте Главинића 8А, Београд 

07037899 
 
17328964 
07046626 

100124790 
 

101733237 
100124790 

2. 
35-
07/2020 

Заједничка понуда: 
- "ARHIKOM"д.о.о.  

Бул. Ослобођења 78, 21000 Нови Сад 
- "JUGOGRADNJA"д.о.о. Др 

Велизара Косановића 22, Београд 
- „JAVORNIK“ д.о.о. Пролетерских 

бригада 123, Суботица 
- „METRO ENERGY“ д.о.о. Булевар 

Европе 11, Нови Сад 

21345539 
 
07794517 
 
08480087 
 
20440473 

110390390 
 

100015945 
 

100961109 
 

105712110 

3.        43 

Заједничка понуда: 
- "BMC Connect"д.о.о.  

Бул. Ослобођења 30А, 21000 Нови Сад 
д.о.о. „Institut za bezbednost i 
humanizaciju rada” Бул. Ослобођења 30, 
21000 Нови Сад 

08311137 
 
08803978 

100447637 
 

103183594 

 
5) Стручна оцена понуда: 
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Број под којим 
је понуда 
заведена 

Понуђач 
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Износ понуде 
без ПДВ-а 

0I/OJ/2-7/1 

Заједничка понуда: 
- "Димничар"АД  

Делиградска бр.26, Београд 
- "Telegroup"д.о.о. Београд 

С. Милетића 9а 
- „Електротехнички институт Никола 
Тесла“ АД, Косте Главинића 8А, 
Београд 

да да 9.679.880,00 РСД 

0I/OJ/2-7/2 

Заједничка понуда: 
- "ARHIKOM"д.о.о.  

Бул. Ослобођења 78, 21000 Нови Сад 
- "JUGOGRADNJA"д.о.о. Др 

Велизара Косановића 22, 
Београд 

- „JAVORNIK“ д.о.о. 
Пролетерских бригада 123, 
Суботица 

- „METRO ENERGY“ д.о.о. 
Булевар Европе 11, Нови Сад 

да да 8.879.852,00 РСД 

0I/OJ/2-7/3 

Заједничка понуда: 
- "BMC Connect"д.о.о.  

Бул. Ослобођења 30А, 21000 Нови 
Сад 
д.о.о. „Institut za bezbednost i 
humanizaciju rada” Бул. Ослобођења 
30, 21000 Нови Сад 

да да 8.609.966,00 РСД 

 

6) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози: 

Понуђач Разлози одбијања понуда 

/ / 

 
7) Критеријум за оцењивање понуде је :  Најнижа понуђена цена 
8) Ранг листа понуђача на основу примене критеријума: Најнижа понуђена цена 
 

Р.
бр 

Назив и место понуђача Понуђена цена (без 
ПДВ-а) 

1 

Заједничка понуда: 
- "BMC Connect"д.о.о.  

Бул. Ослобођења 30А, 21000 Нови Сад 
д.о.о. „Institut za bezbednost i humanizaciju rada” Бул. 
Ослобођења 30, 21000 Нови Сад 

8.609.966,00 РСД 

2 

Заједничка понуда: 
- "ARHIKOM"д.о.о.  

Бул. Ослобођења 78, 21000 Нови Сад 
- "JUGOGRADNJA"д.о.о. Др Велизара Косановића 22, 

Београд 
- „JAVORNIK“ д.о.о. Пролетерских бригада 123, Суботица 

8.879.852,00 РСД 



   

  Страна 4 oд 4 

- „METRO ENERGY“ д.о.о. Булевар Европе 11, Нови Сад 

3 

Заједничка понуда: 
- "Димничар"АД  

Делиградска бр.26, Београд 
- "Telegroup"д.о.о. Београд 

С. Милетића 9а 
- „Електротехнички институт Никола Тесла“ АД, Косте 
Главинића 8А, Београд 

9.679.880,00 РСД 

 
9) Назив и место понуђача коме се додељује уговор: 

"BMC Connect "д.о.о. ул. Бул. Ослобођења 30А, 21000 Нови Сад (носилац посла по споразуму о 
заједничком наступању бр. 2 од 17.7.2020.). 

Комисија за јавну набавку после стручне оцене понуда, предлаже да се понуђачу "BMC Connect" 
д.о.о. ул. Бул. Ослобођења 30А, 21000 Нови Сад, као носиоцу посла, додели уговор о јавној 
набавци радова бр. 2/2020 "Радови на санацији кровне конструкције и инвестиционог одржавања 
кровног покривача у објекту школе". 

Директор ВИСОКЕ ШКОЛЕ  СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ  И ПОСЛОВНЕ 
ИНФОРМАТИЧАРЕ – СИРМИЈУМ ул. Змај Јовина 29, Сремска Митровица,  је прихватио предлог 
комисије за јавну набавку, да се уговор о јавној набавци бр. 2/2020 "Радови на санацији кровне 
конструкције и инвестиционог одржавања кровног покривача у објекту школе", додели понуђачу 
"BMC Connect " д.о.о. ул. Бул. Ослобођења 30А, 21000 Нови Сад.  

   
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђачи могу наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од 
дана објављивања исте на Порталу ЈН. 

 

  Директор ВШССВПИ "СИРМИЈУМ"  
             Сремска Митровица 
   

   Др Гордана Мијаиловић, Проф. 
 

     

                                                                                                                                                                    
 


