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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА СОПОТ 
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ 
Космајски трг бр.5, 11450  СОПОТ 
www.sopot.org.rs 
Број: 404-2-7/2017 
Дана: 15.01.2018. године   
 

Начелник Управе градске општине Сопот, на основу члана 108. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015), доноси: 

 
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
 Уговор за јавну набавку мале вредности добара – ПВЦ столарија са 
уградњом, број: 404-2-7/2017 додељује се понуђачу Пештан доо, 1300 каплара 189, 
Буковик, ПИБ: 100995440, Матични број: 07652992 за понуду број: 01/2018 од 
03.01.2018. године. 

Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
Наручиоцау року од три дана од дана доношења. 

 
Образложење 

 Управа градске општине Сопот, у даљем тексту Наручилац, је дана 
25.12.2017. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности добара- ПВЦ столарија са уградњом  број: 404-2-7/2017. 

Процењена вредност јавне набавке је до 5.000.000,00 динара без ПДВ- а, па 
је у складу са процењеном вредношћу јавне набавке спроведен поступак јавне 
набавке мале вредности. 

Јавна набавка је планирана у Плану јавних набавки за 2017. годину на 
позицији 1.1.6. 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација су објављени на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана 27.12.2017. 
године. Рок за достављање понуда је био 04.01.2018. године до 11.00 часова. 

Благовремено на адресу Наручиоца примљене су понуде  понуђача: 
1. Рапид Продукт доо, Белошевац бб, Ваљево, ПИБ: 101905393, 

Матични број: 06508138, дана 04.01.2018. године у 10.15. часова 
2. Техно маг проинг доо, Београдска 64, Краљево, ПИБ: 107492425, 

Матични број: 20814209,  дана 04.01.2018. године у 10.25. часова 
3. Пештан доо, 1300 каплара 189, Буковик, ПИБ: 100995440, Матични 

број: 07652992, дана 04.01.2018. године у 10.32. часова 
4. СЗТР Гиле, Црквена 70/21, Младеновац, ПИБ: 103672426, Матични 

број: 56565205,  дана 04.01.2018. године у 10.39. часова 
Неблаговремених понуда није било. 
Након прегледа и оцене понуда за понуду понуђача Рапид продукт доо, 

утврђено је да садржи битан недостатак, будући да понуђач није доказао да 
испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке. Као додатни услов 
за учешће у поступку јавне набавке, Наручилац је конкурсном документацијом 
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предвидео пословни капацитет односно да понуђач мора поседовати и приложити 
важећи атест за термо изолацију. Понуђач Рапид продукт доо је као доказ 
наведеног додатног услова доставио Извештај о испитивању бр. ГФТ - 5452/17 – 
ТОЛ од 31.03.2017. године, који је издао Институт ИМС АД Београд. Будући да је 
исти Извештај  о испитивању бр. ГФТ - 5452/17 – ТОЛ од 31.03.2017. године, 
доставио и понуђач СЗТР Гиле али са подацима који се разликују од података у 
извештају који је доставио понуђач Рапид продукт доо, Наручилац се обратио 
Институту ИМС АД Београд како би добио мишљење о валидности наведеног 
документа. У Извештају о испитивању бр. ГФТ - 5452/17 – ТОЛ од 31.03.2017. 
године, који је доставио понуђач Рапид продукт доо, наведен је тип стакла 4+16+4 
мм, нискоемисионо, пуњено аргоном а у Извештају о испитивању бр. ГФТ - 5452/17 
– ТОЛ од 31.03.2017. године, који је доставио понуђач СЗТР Гиле наведен је тип 
стакла 4+15+4 мм, нискоемисионо, пуњено аргоном. Дана 10.01.2018. године, 
Институт ИМС – Лабораторија за топлотну технику и заштиту од пожара  је 
доставио  мишљење о валидности Извештаја о испитивању бр. ГФТ - 5452/17 – 
ТОЛ од 31.03.2017. године, и навео да исти садржи 8 страна, при саставу стакла 
4+15+4 мм, нискоемисионо, пуњено аргоном. Такође, понуда понуђача Рапид 
продукт доо није одговарајућа имајући у виду да не испуњава све захтеве из 
техничке спецификације. Анализом достављеног узорка ПВЦ профила, утврђено је 
да спољни зидови профила не испуњавају захтев из техничке спецификације, 
односно да немају најмању тражену дебљину од 2,8 мм. Мерењем је утврђено да 
је дебљина рама од 2,2 мм до  2,7 мм а дебљина крила од 2,1 мм до 2,5 мм. 
Понуђена укупна цена понуђача Рапид продукт доо износи 4.466.400,00 динара 
без ПДВ-а. 

На основу изнетог, као и члана 106. и члана 107. Закона о јавним набавкама, 
понуда понуђача Рапид продукт доо  се одбија као неприхватљива. 

За понуду понуђача Техно маг проинг доо, утврђено је да садржи битан 
недостатак, будући да понуђач није доказао да испуњава додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке. Као додатни услов за учешће у поступку јавне 
набавке, Наручилац је конкурсном документацијом предвидео пословни капацитет 
односно да понуђач мора поседовати и приложити копије сертификата уз потврду 
или извештај да су сертификати важећи. Понуда понуђача Техно маг проинг доо, 
садржи копије сертификата али не садржи потврду да су исти важећи.  Као доказ 
испуњености додатног услова за учешће у поступку јавне набавке, предвиђено је и 
да  понуђач мора поседовати и приложити важећи атест за термо изолацију. 
Понуђач Техно маг проинг доо, доставио је Извештај о испитивању ПВЦ профила, 
бр. ГФТ – 4703/13 – ТОЛ од 19.04.2013. године коме је истекло време важења од 
две године од датума издавања. Такође, понуда понуђача Техно маг проинг доо 
није одговарајућа имајући у виду да не испуњава све захтеве из техничке 
спецификације. Анализом достављеног узорка ПВЦ профила, утврђено је да 
спољни зидови профила не испуњавају захтев из техничке спецификације, 
односно да немају најмању тражену дебљину од 2,8 мм. Мерењем је утврђено да 
је дебљина рама од 2,5 мм до  2,7 мм а дебљина крила од 2,5 мм до 2,8 мм. 
Достављени узорак ПВЦ профила не садржи стакло и три дихтунга и  понуђач није 
доставио доказ да је ПВЦ профил произведен са калцијум цинк стабилизатором 
који је еколошки.  Понуђена укупна цена понуђача Техно маг проинг доо износи 
4.762.540,00 динара без ПДВ-а. 
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На основу изнетог, као и члана 106. и члана 107. Закона о јавним набавкама, 
понуда понуђача Техно маг проинг доо се одбија као неприхватљива. 

За понуду понуђача СЗТР Гиле, утврђено је да иста садржи битан 
недостатак, будући да понуђач није доказао да испуњава додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке. Као додатни услов за учешће у поступку јавне 
набавке, Наручилац је конкурсном документацијом предвидео пословни капацитет 
односно да понуђач мора поседовати и приложити копије сертификата уз потврду 
или извештај да су сертификати важећи. Понуда понуђача СЗТР Гиле, садржи 
копије сертификата али не садржи потврду да су исти важећи. Такође, понуда 
понуђача СЗТР Гиле није одговарајућа имајући у виду да не испуњава све захтеве 
из техничке спецификације. Анализом достављеног узорка ПВЦ профила, 
утврђено је да спољни зидови профила не испуњавају захтев из техничке 
спецификације, односно да немају најмању тражену дебљину од 2,8 мм. Мерењем 
је утврђено да је дебљина рама 2,0 мм а дебљина крила од 2,1 мм до 2,6 мм. 
Узорак ПВЦ профила не испуњава захтеве из техничке спецификације у погледу 
типа стакла, будући да је према Извештају о испитивању бр. ГФТ – 5452/17 – ТОЛ 
од 31.03.2017. године тип стакла 4+15+4 мм. Достављени узорак ПВЦ профила не 
испуњава захтев да исти мора имати три дихтунга. Понуђена укупна цена 
понуђача СЗТР Гиле износи 4.841.938,30 динара без ПДВ-а. 

На основу изнетог, као и члана 106. и члана 107. Закона о јавним набавкама, 
понуда понуђача СЗТР Гиле се одбија као неприхватљива. 

Понуда понуђача Пештан доо, испуњава све захтеве из конкурсне 
документације у погледу дефинисаних техничких карактеристика и додатних 
услова за учешће у поступку јавне набавке, садржи укупну понуђену цену од 
4.890.734,40 динара без ПДВ-а и рок испоруке и уградње добара од 10 дана од 
дана потписивања уговора.  
 Наручилац је као критеријум за доделу Уговора планирао да примени 
економски најповољнију понуду и то применом два елемента критеријума: 1.  
понуђена цена (најнижа понуђена укупна  цена без ПДВ- а) и 2. рок испоруке и 
уградње добара у данима, од дана почетка важења уговора, у оквиру максимално 
прихватљивог рока од 30 дана. 

Методологија доделе пондера је следећа: 
1. Понуда са најнижом понуђеном укупном ценом ( без ПДВ-а) добија максимални 
број пондера од 70 пондера. Свака следећа понуда добија број пондера применом 
следеће формуле:  
најнижа понуђена цена*максималан број пондера/цена из понуде која се рангира. 
2. Понуда са роком испоруке и уградње добара до 10 дана од дана почетка 
важења уговора, добија максимални број пондера од 30 пондера. Свака следећа 
понуда добија број пондера применом следеће формуле:  
најкраћи понуђени рок*максималан број пондера/рок из понуде која се рангира. 
 На основу изнетог констатовано је да је понуда понуђача Пештан доо 
прихватљива и предлажено одговорном лицу Наручиоца додељивање Уговора 
понуђачу Пештан доо, 1300 каплара 189, Буковик, ПИБ: 100995440, Матични број: 
07652992.  

Одговорно лице Наручиоца прихватило је Предлог одлуке о додели уговора, 
те је на основу законског овлашћења донело одлуку као у диспозитиву. 
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Поука о правном леку: 
Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 5 

дана од дана објаве исте на Порталу јавних набавки. Подносилац Захтева за 
заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара, број рачуна: 840-30678845-06, позив на број:  подаци о броју или 
ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха ЗЗП: 
назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије. 
 
                                               

            НАЧЕЛНИК 
 

             Снежана Стојановић – Кандић с.р.  
 

 


