
ЈКП''Стандард''Књажевац 

Број :203 

Датум:07.10.2019. 

    На основу члана 55. став 1. тачка 8. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/25 и 

68/15),  Комисија за спровођење отвореног поступка јавне набавке добара- Изградња управне зграде- фаза 1, 

груби грађевински радови, објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: 

           ЈКП''Стандард'',Књажевац, ул.Капларова 8, 19350 Књажевац 
 ПИБ 100630696, Матични број 07208324. 

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА: 

Јавно комунално предузеће    jkp_standard@mts.rs 
3. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 

Предмет јавне набавке бр. 2/2019 су радови- Изградња управне зграде- фаза 1, груби грађевински радови. 
Назив и шифра из општег речника набавки:  45213100 - Радови на изградњи пословних зграда.  

4. УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ 

18.969.990,00 динара без ПДВ-а,  
22.763.988,00  динара са ПДВ-ом. 
 
       5.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Најнижа понуђена цена. 
 

6. БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА: 3 

1.  Заједничка понуда: ''Transkop –R'' Сврљиг доо и ''WINNERS'' доо Ниш 
2. ''CENTUM'' доо Лесковац 
3. ''СЛОГА'' доо Власотинце. 
 
       7. НАЈНИЖА   И НАЈВИША  ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 

1. Заједничка понуда: Transkop –R Сврљиг и WINNERS ДОО Ниш - 18.969.990,00 динара без ПДВ-а  

2. ''CENTUM'' доо Лесковац- 
Неприхватљива понуда. Понуђач није испунио додатни услов за учешће у поступку у погледу техничког 
капацитета из конкурсне документације. У конкурсној документацији је у погледу техничког капацитета, 
између осталог, било наведено да понуђач треба да располаже једном комбинованом машином ровокопачем- 
утоваривачем и једним камионом кипером, минималне запремине од 6м3. У погледу овог услова, понуђач је 
приложио доказе за следећа возила: 
Комбинована машина ровокопач – утоваривач регистарских ознака VA ABF 13. Увидом у читач саобраћајне 
дозволе за наведено возило, утврђено је да је власник возила ''Unicredit leasing'' из Београда, а да је корисник 
возила доо ''Кеј Ваљево''. У документацији је приложен уговор о закупу возила, у коме се као закуподавац 
јавља доо ''Кеј'' Ваљево, а закупац доо ''Centum'' Лесковац. У документацији је приложен и уговор о лизингу за 
наведено возило, из кога се може утврдити да је давалац лизинга ''Unicredit leasing'' из Београда, а прималац 
лизинга доо ''Кеј'' Ваљево. 
Одредбама члана 271. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 
53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 
41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019), прописано је следеће: ''Ако је возило предмет уговора о финансијском 
лизингу, односно закупу, поред података о власнику, у саобраћајну дозволу биће уписани и подаци о 
примаоцу лизинга односно закупцу.'' 
Комисија за спровођење поступка наводи да према одредбама наведеног Закона постоје три основа за 
коришћење моторног возила, и то: 

1. Својина,  
2. Закуп, 
3. Лизинг. 

На основу напред изнетог, утврђено је да понуђач доо  ''Centum'' Лесковац није доказао испуњеност услова у 
погледу техничког капацитета, јер је приложио доказе за возило које није у његовом власништву, већ у 
власништву лизинг куће ''Unicredit leasing'' из Београда, а које доо ''Centum'' Лесковац не користи ни по основу 
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уговора о закупу (доо ''Centum'' Лесковац у саобраћајној дозволи није наведен као закупац) ни по основу 

уговора о лизингу (прималац лизинга је доо ''Кеј'' Ваљево).  
- Камион кипер минималне запремине од 6м3 регистарских ознака VA 071 МĆ. Увидом у читач саобраћајне 
дозволе за наведено возило, утврђено је да је власник возила доо ''Кеј Ваљево'', док корисник није наведен. У 
документацији је приложен уговор о закупу возила, у коме се као закуподавац јавља доо ''Кеј'' Ваљево, а 
закупац доо ''Centum'' Лесковац. 
Уз позив на исти правни основ као и за возило регистарских ознака VA ABF 13, Комисија за спровођење 
поступка је утврдила да понуђач доо  ''Centum'' Лесковац није доказао испуњеност услова у погледу техничког 
капацитета, јер је приложио доказе за возило које није у његовом власништву, већ у власништву доо ''Кеј'' 
Ваљево, а које доо ''Centum'' Лесковац не користи по основу уговора о закупу (доо ''Centum'' Лесковац у 
саобраћајној дозволи није наведен као закупац). 
На основу свега напред изнетог, понуда доо  ''Centum'' Лесковац одбија се као неприхватљива. Укупна 
понуђена цена овог понуђача износи 18.955.820,00 динара без ПДВ-а. 
3. ''СЛОГА'' доо Власотинце- 

Неприхватљива понуда. Понуђач није испунио додатни услов за учешће у поступку у погледу 
кадровског капацитета- није приложио доказе о радном ангажовању за шест лица са радним местима као у 

опису у конкурсној документацији, што је и констатовано у записнику о отварању понуда. Укупна понуђена 
цена овог понуђача износи 19.675.900,00 динара без ПДВ-а. 

8. НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА: 

-Заједничка понуда: Transkop –R Сврљиг и WINNERS ДОО Ниш - 18.969.990,00 динара без ПДВ-а,  
 

9.  ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА: 
/ 

10. ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

28.08.2019. године 
11. ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 

07.10.2019. године. 
12. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: ’’ TRANSKOP-R'' доо Сврљиг, са седиштем у Сврљигу, ул. Васе Албанца број 72,  
ПИБ 106570379, матични број 20633611,  које заступа  Слободан Рашић  и 
 ''WINNERS'' доо Ниш, са седиштем у Нишу, ул. Цара Душана број 67,  ПИБ 100668146, матични број 
07638795,  које заступа  Зоран Раденковић. 

13.       ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА 

Од дана закључења уговора до реализације свих уговорних активности. 
       14. ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА 

/                

Обавештење објавити: На порталу јавних набавки и на сајту предузећа. 

Комисија за спровођење отвореног  поступка јавне набавке 


