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   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 НАРОДНА СКУПШТИНА 

      03 Број 404-8/13-16-12 
       6. мај  2016.године 
            Б е о г р а д 
            

  
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („ Сл. гласник РС бр. 124/12,14/15,68/15), члана 74.и 

75. Правилника о  набавкама, и овлашћења из решења генералног секретара Народне скупштине  03 

број: 112-1423/15 од 22.05.2015. године, помоћник генералног секретара за опште послове доноси 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  
          У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (УСЛУГЕ), ЈНМВ Бр. 13/16 

 

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

лифтовских постројења, ЈНМВ Бр. 13/16, додељује се понуђачу  AD „DAKA SERVIS“ Београд, 

Венизелосова, бр. 29. 

                  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 

Наручилац је дана 18. априла 2016. године, донео Одлуку о покретању  поступка јавне набавке мале 

вредности 03 број  404-8/13-16 за набавку услуга – текуће одржавање и сервисирање лифтовских 

постројења, ЈНМВ Бр. 13/16. 

Наручилац је за предметну јавну набавку објавио позив за подношење понуда и конкурсну 

документацију на Порталу  јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 5 понуда. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 03 број 
404-8/13-16-10 од 28. 04. 2016. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда 
и сачинила извештај о истом. 
У Извештају о стручној оцени понуда  03 бр.  404-8/13-16-11 од  04. 05. 2016. године, Комисија за јавне 
набавке констатoвала је следеће:    
 

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки 
Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. 13/16 су услуге – текуће одржавање и сервисирање 
лифтовских постројења. Ознака из општег речника набавке: 50750000 – услуге одржавања 
лифтова. 

 

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

3. Основни подаци о понуђачима: 
Благовремено, до дана 28. априла 2016. године до 10,00 часова, пристигле су понуде следећих 
понуђача: 

Број под којим је 
понуда заведена 

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

 

Датум 
пријема 

Час 
пријема 

03 бр. 404-8/13-16-05 
          Понуда бр. 1 

„VMPS“ d.o.o. 
Нови Београд, Гандијева бр. 7/локал 2 
матични број 17376802,   ПИБ  101670633            

27.04.2016. 14,35 
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03 бр. 404-8/13-16-06 
          Понуда бр. 2 

„BALKAN LIFT KOMERC“ d.o.o. 
Београд, Љубе  Дидића 28 
матични број  07909713,  ПИБ 100206189                

28.04.2016. 08,40 

03 бр. 404-8/13-16-07 
          Понуда бр. 3 

AD „DAKA  SERVIS“  
Београд, Венизелосова бр. 29 
матични број 07741731,  ПИБ 101520165                

28.04.2016. 08,45 

03 бр. 404-8/13-16-08 
          Понуда бр. 4 

„ANND VASIĆ“ d.o.o.  
Београд, Зидарска бр. 4 
матични број 17194976,   ПИБ 100027418                

28.04.2016. 08,47 

03 бр. 404-8/13-16-09 
          Понуда бр. 5 

„KOSMAJ“ d.o.o. 
Беогад, Данијелова 32 
матични број  06968376,  ПИБ 100164555                

28.04.2016. 09,45 

 
  4. Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 

    Нема одбијених понуда. 

5. Анализа понуда 

5.1. Понуда понуђача „VMPS“ d.о.о., Нови Београд, Гандијева бр. 7/локал 2,  број 68/16 од 
27.04.2016. године,  код Наручиоца заведена под  03 Број 404-8/3-16-05 од 27.04.2016. године, у 
целини је припремљена у  складу са законом одређеним условима, техничком спецификацијом и  
захтевима наручиоца садржаним у конкурсној документацији и оцењена је као одговарајућа и 
прихватљива. 

Понуђена цена у понуди: 775.800.00 динара без ПДВ-а, односно 930.960,00 динара са ПДВ-ом.  

5.2. Понуда понуђача „BALKAN LIFT KOMERC“ d.o.o.,Београд, Љубе  Дидића 28,  број 300-022/16 
од 28.04.2016. године,  код Наручиоца заведена под  03 Број 404-8/13-16-06 од 28.04.2016. године, у 
целини је припремљена у складу са законом одређеним условима, техничком спецификацијом и 
захтевима наручиоца садржаним у конкурсној документацији и оцењена је као одговарајућа и 
прихватљива. 

Понуђена цена у понуди: 1.012.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.214.400,00 динара са ПДВ-ом.  

5.3. Понуда понуђача AD„DAKA SERVIS“ Београд, Венизелосова, бр. 29, број 806 од 
26.04.2016.године,  код Наручиоца заведена под  03 Број 404-8/13-16-07 од 28.04.2016. године, у 
целини је припремљена у складу са законом одређеним условима, техничком спецификацијом и 
захтевима наручиоца садржаним у конкурсној документацији и оцењена је као одговарајућа и 
прихватљива. 

Понуђена цена у понуди: 441.800,00 динара без ПДВ-а, односно 530.160,00 динара са ПДВ-ом.  

5.4. Понуда понуђача  „ANND VASIĆ“ d.o.o. Београд, Зидарска бр. 4, број РО -52/16 од  27.04.2016. 
године,  код Наручиоца заведена под  03 Број 404-8/13-16-08 од 28.04.2016. године, у целини је 
припремљена у складу са законом одређеним условима, техничком спецификацијом и захтевима 
наручиоца садржаним у конкурсној документацији и оцењена је као одговарајућа и прихватљива. 

Понуђена цена у понуди: 833.200,00 динара без ПДВ-а, односно 999.840,00 динара са ПДВ-ом.  

5.5. Понуда понуђача  „KOSMAJ“ d.o.o., Беогад, Данијелова 3,  број 364  од 28.04.2016. године, код 
Наручиоца заведена под  03 Број 404-8/13-16-09 од 28.04.2016. године,у целини је припремљена у 
складу са законом одређеним условима, техничком спецификацијом и захтевима наручиоца 
садржаним у конкурсној документацији и оцењена је као одговарајућа и прихватљива. 

Понуђена цена у понуди: 450.960,00 динара без ПДВ-а, односно 541.152,00 динара са ПДВ-ом.  

6. Критеријум за оцењивање понуда 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 

Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума најнижа понуђена цена  
 
 Ранг  листа  прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена: 
 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив понуђача 
Укупна понуђена цена 

без ПДВ-а са ПДВ-ом 

03 бр. 404-8/13-16-07 
             Понуда бр. 3 

AD „DAKA  SERVIS“  
Београд, Венизелосова бр. 29  

441.800,00 530.160,00 
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03 бр. 404-8/13-16-09 
             Понуда бр. 5 

„KOSMAJ“ d.o.o.,   
Данијелова 32, Београд 

450.960,00 541.152,00 

03 бр. 404-8/13-16-05 
             Понуда бр. 1 

„VMPS“ d.о.о. 
 Гандијева бр. 7/лок 2, Нови Београд 

775.800,00 930.960,00 

03 бр. 404-8/13-16-08 
             Понуда бр. 4 

 „ANND VASIĆ“ d.o.o. 
Зидарска 4, Београд 

833.200,00 999.840,00 

03 бр. 404-8/13-16-06 
             Понуда бр. 2 

 „BALKAN LIFT KOMERC“ d.o.o., 
Љубе Дидића 28, Београд 

1.012.000,00 1.214.400,00 

 

7. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 

Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија понуда број 806  од 26.04.2016. 
године, коју је поднео  понуђач AD „DAKA SERVIS“ Београд, Венизелосова бр.29,  у висини од  
441.800,00 динара  без ПДВ-а, односно у висини од 530.160,00 динара са ПДВ-ом. Изабрани понуђач 
извршава набавку самостално. 
 

Комисија предлаже наручиоцу да уговор у поступку јавне набавке мале вредности – текуће 
одржавање и сервисирање лифтовских постројења, додели понуђачу AD „DAKA SERVIS“ Београд, 
Венизелосова бр.29. 
 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о додели уговора  и  на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора као у диспозитиву. 

 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, 
а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
Рок за подношење захтева за заштиту права је  5 дана од 
 дана објављивања одлуке на Порталу 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.                              


