
             

                                
    РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

  НАРОДНА СКУПШТИНА 

     03 Број 404-8/26-19-14 

        14.08.2019. године 

            Б е о г р а д 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама и члана 74. и 75. Правилника о набавкама, 

генерални секретар Народне скупштине доноси, 

 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (РАДОВА), ЈН бр. 26/19 

 

 

1.   УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ Групи понуђача коју чине: „ENING-ENERGETIKA INŽENJERING“ 
d.o.o., носилац посла и „MARQUIS COMMERCE“ d.o.o., члан групе, број понуде 77/2019 од 
05.07.2019., код наручиоца заведена под бројем 03 бр. 404-8/26-19-5 од 22.07.2019. године. 
 

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 21.06.2019. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 03 број 

404-8/26-19 за набавку радова – Набавка радова за системе климатизације, ЈН бр. 26/19. 

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

на Порталу јавних набавки и интернет страници Народне скупштине Републике Србије. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је једна понуда. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 03 број 

404-8/26-19-6 од 22.07.2019. године, Комисија за јавну набавку (у даљем тексту Комисија) је 

приступила стручној оцени понуда и изради Извештаја о стручној оцени понуда 03 број 404-8/26-19-

13 од 13.08.2019. године, у коме је констатовала следеће: 

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

Предмет јавне набавке број ЈН бр 26/19 је набавка радова – Набавка радова за системе 

климатизације 

Ознака из ОРН: 45300000 - Радови на грађевинским инсталацијама 

45331000 – Радови на инсталацији грејања, вентилацији и климатизацији;  

Предмет јавне набавке није обликован по партијама 

 
2. Укупна процењена вредност предметне јавне набавке износи 30.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 
3. Дана 21.06.2019. године, наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки и  интернет страници Народне скупштине Републике Србије. 
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4.  Укупан број поднетих понуда и основни подаци о понуђачима: 

Благовремено, до 10,00 часова дана 22.07.2019. године, пристигла је понуда следећег 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. 404-8/16-19-5            
Понуда бр. 1 

Група понуђача коју чине: 
„„ENING-ENERGETIKA INŽENJERING“ 
d.o.o., Сланачки пут 26, 11060 Београд,   
матични  број  07544626,  ПИБ  100246532, 
носилац посла и Понуђач, члан Групе:  
„MARQUIS COMMERCE“ d.o.o., Царице 
Милице 12, 11000 Београд,  матични број 
06000207,  ПИБ  102042349 

22.07.2019. 9,30 

 

Отварање благовремено приспелих понуда обављено је јавно, дана 22.07.2019. године, у 

просторијама Народне скупштине Републике Србије, Краља Милана 14, са почетком у 11,00 часова, 

о чему је састављен Записник 03 број 404-8/26-19-6. 

 

5. Анализа понуда: 

Током стручне оцене благовремено приспеле понуде Групе понуђача коју чине: „ENING-

ENERGETIKA INŽENJERING“ d.o.o., носилац посла и „MARQUIS COMMERCE“ d.o.o., члан Групе, 

услед преобимне техничке документације која је достављена за део електро радова, Комисија није 

могла са сигурношћу да утврди да ли Понуђач - Група понуђача у својој понуди нуди 

производе/материјал карактеристика и произвођача који су наведени као пример у конкурсној 

документацији, односно Предмеру радова, или нуди производе/материјал, који су „одговарајући“ 

наведеним у Предмеру радова, те је Комисија дана 29.07.2019. године затражила од понуђача 

додатно објашњење понуде у складу са чланом 93. став 1. ЗЈН (Захтев заведен код наручиоца под 

бројем 404-8/26-19-7 од 29.07.2019. године) и одредила примерен рок за одговор понуђача. 

Дана 30.07.2019. године Комисија се обратила понуђачу још једним Захтевом за појашњењем 

техничке документације за део машинских радова, како би са сигурношћу утврдила да је Понуђач – 

Група понуђача нуди за одређене ставке производе/материјал карактеристика и произвођача који су 

наведени као пример у конкурсној документацији, односно Предмеру радова (Захтев заведен код 

наручиоца под бројем 404-8/26-19-8 од 30.07.2019. године). 

Понуђач „ENING-ENERGETIKA INŽENJERING“ d.o.o., носилац посла, је дана 30.07.2019. године 

доставио одговор на Захтев Наручиоца, заведен под бројем 404-8/26-19-9 од 30.07.2019. године. 

Истог дана доставио је одговор и на други Захтев Наручиоца, заведен под бројем 404-8/26-19-10 од 

30.07.2019. године. 

 

Наручилац се дана 06.08.2019. године обратио понуђачу „ENING-ENERGETIKA INŽENJERING“ d.o.o., 

носиоцу посла у заједничкој понуди Групе понуђача коју чини: „ENING-ENERGETIKA INŽENJERING“ 

d.o.o. и „MARQUIS COMMERCE“ d.o.o., члан Групе Захтевом за сагласност за исправку рачунске 

грешке уочене приликом разматрања понуде (Захтев заведен код наручиоца под бројем 404-8/26-19-

11 од 06.08.2019. године), што је понуђач и учинио дана 07.08.2019. године (Одговор заведен под 

бројем 404-8/26-19-12). 

 

    

Након прегледа и стручне оцене понуде и одговора на захтеве, Комисија је утврдила следеће: 

 

5.1. да је заједничка понуда Групе понуђача коју чине „ENING-ENERGETIKA INŽENJERING“ d.o.o., 

Сланачки пут 26, 11060 Београд, носилац посла, и „MARQUIS COMMERCE“ d.o.o., Царице Милице 

12, 11000 Београд, члан Групе, број понуде 77/2019 од 05.07.2019. године, код наручиоца заведена 

под бројем 03 бр. 404-8/26-19-5 од 22.07.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. 

став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 

Прегледом понуде коју је доставила Група понуђача коју чине „ENING-ENERGETIKA INŽENJERING“ 

d.o.o., Сланачки пут 26, 11060 Београд, носилац посла, и „MARQUIS COMMERCE“ d.o.o., Царице 

Милице 12, 11000 Београд, члан Групе, утврђено је да је понуда у целини припремљена у складу са 
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техничком спецификацијом, захтевима наручиоца и да садржи све доказе који се односе на 

испуњеност обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су 

предвиђени конкурсном документацијом. 

 

Број под 
којим је 
понуда 

заведена 

Назив и седиште 
понуђача 

Број и 
датум 
понуде 

Укупна 

вредност 

понуде 

без ПДВ-а 

(дин.) 

Износ 
траженог 
аванса  
(у %) 

Гарантни 
рок на 

изведене 
радове 
(број 

месеци) 

Рок 

завршетка 

радова 

 (број дана) 

03 бр. 
404-8/26-

19-5            
Понуда 

бр. 1 

Заједничка понуда Групе 
понуђача: 
„ENING-ENERGETIKA 
INŽENJERING“ d.o.o., 
Сланачки пут 26, 11060 
Београд – носилац посла 
и „MARQUIS 
COMMERCE“ d.o.o., 
Царице Милице 12, 11000 
Београд – члан Групе 

77/2019 од 
05.07.2019 

29.886.945,36 / 36 75 

 
 
6. Критеријум за оцењивање понуда: 

У поступку избора најповољнијег понуђача примењује се критеријум „економски најповољнијa 

понудa“ методом примене комбинованог обрачуна највише укупно освојених пондера. 

У складу са чланом 85. Закона о јавним набавкама, рангирање и оцењивање, вршиће се применом 

следећих елемената критеријума: 

 

 

 

Вредности из понуде који се бодују и преглед остварених пондера: 

Понуда бр. 1: 
03 бр. 404-8/26-19-5 

ЦЕНА АВАНС 
ГАРАНТНИ 

РОК 

РОК 
ЗАВРШЕТКА 

РАДОВА УКУПНО 

Вредности из понуде који се бодују 29.886.945,36 / 36 75 

Број остварених пондера 60 15 10 15 100 

 
Рангирање прихватљивих понуда 

Како је Наручилац у предметном поступку јавне набавке примио само једну благовремену, 

одговарајућу и прихватљиву понуду, Понуда Групе понуђача коју чине „ENING-ENERGETIKA 

INŽENJERING“ d.o.o., Сланачки пут 26, 11060 Београд, носилац посла, и „MARQUIS COMMERCE“ 

d.o.o., Царице Милице 12, 11000 Београд, члан Групе, број понуде 77/2019 од 05.07.2019. године, 

оцењена је као најповољнија. 

 
7. Назив  понуђача коме се додељује уговор: 

Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија заједничка Понуда Групе 
понуђача коју чине „ENING-ENERGETIKA INŽENJERING“ d.o.o., Сланачки пут 26, 11060 Београд, 
носилац посла, и „MARQUIS COMMERCE“ d.o.o., Царице Милице 12, 11000 Београд, члан Групе, број 
понуде 77/2019 од 05.07.2019. године, код наручиоца заведена под бројем 03 бр. 404-8/26-19-5 од 
22.07.2019. године, понуђенe укупне цене у износу од 29.886.945,36 динара без ПДВ-а, односно 
35.848.774,56 динара са ПДВ-ом.  
 

МЕТОДОЛОГИЈА ОБРАЧУНА 

Укупна вредност 

понуде 

без ПДВ-а (дин.) 
+ 

 Аванс 

(проценат) 

 

 

 

+ 

Гарантни рок на 

изведене радове 

(број месеци) 
+ 

Рок завршетка радова 

урачунати и радни и 

нерадни дани 

(број дана) = 

Укупан број 

освојених 

пондера 

највише 60 пондера 
највише 15 

пондера 

највише 10 

пондера 

највише 15 

пондера 

највише 

100 

пондера 
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Комисија је предложила наручиоцу да уговор у поступку јавне набавке радова – Набавка радова за 

системе климатизације, додели Групи понуђача коју чине „ENING-ENERGETIKA INŽENJERING“ 

d.o.o., Сланачки пут 26, 11060 Београд, носилац посла, и „MARQUIS COMMERCE“ d.o.o., Царице 

Милице 12, 11000 Београд, члан Групе. 

    

Имајући у виду да наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права да 

закључи уговор са изабраним понуђачем уколико је поднета само једна понуда (члан 112. став 2. 

тачка 5. ЗЈН), те чињеницу да је Наручилац у предметном поступку примио само једну понуду, 

Комисија je предложила да се закључи уговор са изабараним понуђачем и пре истека рока за 

подношење захтева за заштиту права. 

 

Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог Комисије за јавну набавку о избору најповољније 

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

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права 

у року од 10  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. 

 

 

                                                                                                          ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 

                                                                                                                                            

                                                                                                               ____________________________ 

          Срђан Смиљанић 

 

Д о с т а в и т и  

 Одељењу за буџетске и финансијско- 

рачуноводствене послове                                  

 Писарници     

 

 


