
ОШ «Петефи бригада» Кула 

бр:931-0203 

Дана:17.10.2019. 
 

 

На основу чл. 108 Закона о јавним набавкама («Сл. гласник Р Србије» бр.124/12 и 

14/15 и 68/2015) у поступку за ЈНМВ  1.3.1/2019 за набавку радова-Гасификација 

школско-спортске хале,доноси : 

 
 

                                      О Д Л У К У   

                               о избору најповољније понуде 
 

              Бира се за најповољнију понуду, по позиву за подношење понуда за ЈНМВ 

1.3.1/2019 набавка радова понуда – групе понуђача 1.«Алфа –Гас Терм « д.o.o Кула и 

“Гастец “ДОО Вршац , по понуђеној цени  3.527.200,00  динара без ПДВ-а  4.232.640,00  

са ПДВ-ом, под условима из позивне документације и понуде наведених понуђача. 

 

Након коначности ове одлуке наручилац и понуђач закључиће Уговор о јавној набавци у 

складу са позивном документацијом, моделом уговора и овом одлуком. 
 

           О б р а з л о ж е њ е  

1.Предмет јавне набавке : набавка радова- Гасификација школско-спортске хале. 

2.Процењена вредност јавне набавке  :5.000.000,00   динара без ПДВ   . 

3.Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена 

4.Наручилац: ОШ »Петефи бригада» Кула 

5.Рок за подношење понуда: 11.10. 2019. до 12 часова 

6.Позив за подношење понуда достављен је : 
 

7.Понуде су доставили  следећи  понуђачи  : 

 

Група понуђача :1.«Алфа –Гас Терм « д.o.o Кула и“Гастец“ДОО Вршац и  

    CHW INSTAL  DOO Нови Сад 

 

 

8.Понуђене цене : 

 

 

Р. 

бр. 

бр. 

под којим је понуда 

заведена 

назив понуђача: 
понуђена цена у дин. 

без ПДВ-а         са ПДВ-ом 

1.  333. од 11.10.2019.у 

10,30 час. 

Група понуђача 
1.“Алфа-Гас Терм“д.оо  
Кула 
 
2.“Гастец“ ДОО 

  

 
3.527.200,00 
 

  

 
4.232.640,00   

 



Вршац 

 

  

 

 

2. 

 

 

334.од 11.10.2019.у 

11,42 час.  

CHW INSTAL DOO 
Нови Сад 

 

3.584.384,00 4.301.260,80  

 

 

 

9. Понуда   CHW INSTAL DOO Нови Сад је благовремена, али није   потпуна – нема потврду 

о обиласку локације и понуђена је виша цене у односу на другу понуду и због тога се 

одбија као неприхватљива а понуда групе понуђача  1.«Алфа –Гас Терм « д.o.o Кула 

и“Гастец“ДОО Вршац је благовремана,потпуна садржи сву потребну докумантацију и 

прихватљива   не прелазе износ процењене вредности  јавне набавке а уједно и понуђена 

цена нижа у односу на прву понуду. 

Како је критеријум за избор понуђача најнижа понуђена цена а на основу изнетог , 

наручилац је  одлучио да донесе одлуку о избору најповољније понуде по критеријуму 

најниже понуђене цене у смислу чл. 84 и 85, став 1, тачка 2,  Закона о јавним набавкама  

и да изабере групу понуђача    1.«Алфа –Гас Терм « д.o.o Кула и“Гастец“ДОО Вршац 

, по понуђеној цени  3.527.200,00  динара без ПДВ-а  4.232.640,00  са ПДВ-ом, под 

условима из позивне документације и понуде наведених понуђача. 

     . 

Упутство о правном средству: Понуђач незадовољан одлуком може поднети захтев за 

заштиту права у року од 5 дана од дана пријема одлуке . Захтев се подноси наручиоцу 

непосредно или поштом препоручено. Копију захтева подносилац истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки , Београд, 

Немањина 22-24. На подношење захтева плаћа се такса у износу од 40.000,00 динара и 

уплаћује се на рачун буџета Републике Србије. 
 

 

 

Наручилац: 
 

Директор ОШ «Петефи бригада» Кула 

              Чаба  Пожар            

 

 


