
               

   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 НАРОДНА СКУПШТИНА 

      03 Број 404-8/30-15-09 
        10.12. 2015.године 
              Б е о г р а д 
            
 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ Бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

члана 53. Правилника о ближем уређењу поступка јавних набавки, Извештаја о стручној оцени понуда у 

поступку јавне набавке мале вредности бр. 30/15 и  овлашћења из решења генералног секретара 

Народне скупштине 03 бр. 1423/15 од 22.05.2015. године, д о н о с и м 

 

                        
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 30/15 

                  1. Уговор о јавној набавци мале вредности – Текуће одржавање и сервисирање дизел-

елекктро агегата у објектима Народне скупштине, ЈНМВ Бр. 30/15, додељује се Групи понуђача коју 

чине: 1) EL-TRA SERVISI d.o.o.  Земун, Филипа Кљајића бр. 15 - носилац посла и 2) MLS EXING 

d.o.o. Београд, Трстењакова бр. 3, члан Групе. 

                  2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од 

три дана од дана њеног доношења. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки 

Предмет јавне набавке ЈНМВ  бр. 30/15 су услуге – Текуће одржавање и сервисирање дизел-
електро агрегата у објектима Народне скупштине. Ознака из ОРН:  50532300 – Услуге поправке и 
одржавања генератора. 

2. Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 1.500.000,00  динара. 

3.  Подаци из плана набавки који се односи на предметну набавку: 

Средства за јавну набавку предвиђена су Законом о буџету РС за 2015. годину, економска 

класификација 425. 

4. Дана 27.11.2015. године, наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 

5. Укупан број поднетих понуда 

      Благовремено, до дана 7. децембра 2015. године до 10 часова,  следећа 2 (два) понуђача су 
доставила понуде: 

     Број под којим је 
понуда заведена 

П о н у ђ а ч 
(назив, улица, број и место)

 

Датум пријема 
Час 

пријема 

03 бр. 404-8/30-15-05 
          Понуда бр. 1 

 
„SENERMAX“ d.o.o.  
 Нови Сад, Лукијана Мушицког 9 

04.12.2015. 11,25 

03 бр. 404-8/30-15-06 
          Понуда бр. 2 

Група понуђача:  
1) El-ТRA SERVISI d.o.o. Земун, 
    Филипа Кљајића бр. 15, носилац посла, 
2) MLS EXING d.o.o. Београд, 
    Трстењакова бр. 3, члан Групе    

07.12.2015. 9,15 

 

  



 

2 

 

  6. Отварање понуда 

Отварање благовремено приспелих понуда обављено је јавно, дана 7. децембра 2015. године, у 
просторијама Народне скупштине Републике Србије, Краља Милана 14, са почетком у 12,00 часова, о 
чему је састављен Записник 03 број 404-8/30-15-07. Овлашћени представник  Групе понуђача, Ђорђе 
Маљковић, присутан на отварању понуда није имао  примедбе на поступак отварања понуда. 
 

7. Анализа понуда 
7.1. Понуда понуђача „SENERMAX“ d.o.o. Нови Сад, Лукијана Мушицког 9, број  59/15 од 30.11.2015. 
године,  код Наручиоца заведена под  03 Број 404-8/30-15-05, дана 4.12.2015. године -  понуђена цена 
без ПДВ-а 135.430,00 динара,  не садржи доказе да понуђач испуњава додатне услове који се односе на 
довољан кадровски капацитет, како је то захтевано конкурсном документацијом. 
У конкурсној документацији на страни 6. глава  IV, одељак 4.1, услови за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76. Закона, у тачки 5) одређено је да право учешћа у поступку предметне јавне 
набавке  има понуђач који  испуњава додатне услове и то:  
„Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да у моменту подношења понуде понуђач 
има у радном односу (одређено или неодеђено време) или по другом основу, радно ангажовано, два или 
више запослених лица – сервисера обучених за сервисирање дизел-електро агрегата типа „DTAS 880 E 
LS“  снаге 880 KVA, и типа „ BV-559 2/35 180, Торпедо, Ријека, снаге 180 KVA“. 
На страни 8. Конкурсне документације предвиђено је да је доказ за испуњеност додатних услова: - 
„фотокопија обрасца М-3-а или другог одговарајућег обрасца, из којих се јасно види да су запослени 
пријављени на пензијско осигурање за сваког запосленог сервисера појединачно“. 
Понуђач „SENERMAX“ d.o.o.  је уз понуду доставио потврду о поднетој пријави, промени и одјави на 
обавезно осигурање – образац МА  за запосленог  Слободана Михаљицу и закључен уговор о раду са 
запосленим Слободаном Михаљицом. 
Понуђач „SENERMAX“ d.o.o. је уз понуду доставио и потрду о поднетој пријави, промени и одјави на 
обавезно осигурање – образац  МА за Душка Клипу, запосленог у привредном друштву „TEHNOLINK“ 
d.o.o. Огледна поља 55, Ченеј, Нови Сад. 
С обзиром на то да понуђач није испунио додатне услове који се односе на довољан кадровски 
капацитет (да има радно ангажовано два или више запослених), како је то захтевано конкурсном 
документацијом, Комисија предлаже да се због битних недостатака понуда понуђача „SENERMAX“ d.o.o. 
Нови Сад, Лукијана Мушицког 9, одбије као неприхватљива. 
 

7.2. Заједничка понуда   Групе понуђача коју чине: 1) EL-TRA SERVISI d.o.o.  Земун, Филипа Кљајића бр. 
15, носилац посла и 2) MLS EXING d.o.o. Трстењакова бр. 3, члан Групе, број  280/15 од 4.12.2015. 
године,  код Наручиоца заведена под  03 Број 404-8/30-15-06, дана 7.12.2015. године,  у целини је 
припремљена  у складу са законом и са захтевима наручиоца садржаним у конкурсној документацији и 
оцењена је као одговарајућа и прихватљива. 
 

8. Критеријум за оцењивање понуда - Најнижа понуђена цена 

9. Назив, односно име понуђача чије је понуда најповољнија 

Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија понуда број  280/15 од 4.12.2015 
године, коју је поднела Група  понуђача коју чине: 1) El-TRA SERVISI d.o.o.  Земун, Филипа Кљајића бр. 
15, носилац посла и 2) MLS EXING d.o.o. Трстењакова бр. 3, члан Групе, у висини од 224.000,00 динара 
без ПДВ-а.  
Комисија је предложила наручиоцу да уговор додели Групи понуђача коју чине: 1) EL-TRA SERVISI 
d.o.o.  Земун, Филипа Кљајића бр. 15, носилац посла и 2) MLS EXING d.o.o. Трстењакова бр. 3, 
члан Групе. Предлог Комисије за јавну набавку помоћник генералног секретара за опште послове је 
прихватио у потпуности.  
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач  може поднети захтев за заштиту права у року од 
5 дана од дана објаве исте на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се 
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
 
 

                                                                                                 ПОМОЋНИК ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА 
 
                                                                                                                Светлана Јовановић                                                                                                      
Д о с т а в и т и  

-Одељењу за буџетске, финансијско – рачуноводствене  
послове и  послове јавних набавки,                   
-Групи за јавне набавке,                                                                                       
-Писарници.                              


