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На основу члана 55. став 1. тачка 8) и члана 116. став 1. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) 

   

 

Н а р у ч и л а ц 

 

 

Управа за заједничке послове покрајинских органа 

Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 

 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - ИЗРАДА УЛАЗНЕ СТАКЛЕНЕ ФАСАДЕ ОД 

АЛУМИНИЈУМСКОГ ПРОФИЛА 

 

ЈНППСОПЗПП 1/2015 

 

Назив, aдреса и интернет страница  наручиоца:    

Република Србија - Аутономна покрајина Војводина 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16 

www.uprava.vojvodina.gov.rs 

Врста наручиоца: Орган државне управе 

Врста предмета:  радови 

За добра и услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из општег 

речника набавке):  

Предмет: јавна набавка радова - израда улазне стаклене фасаде од 

алуминијумског профила 

Назив и ознака из општег речника набавки: 

45443000-4 – фасадни радови. 

За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место 

извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака 

из општег речника набавке:  / 

Уговорена вредност:   

2.607.050,00 динара без ПДВ. 

Критеријум за доделу уговора:  

Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку је: најнижа понуђена 

цена. 

           Број примљених понуда: 

           Примљена је 1 (једна) понуда. 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

- највиша понуђена цена: 2.607.050,00 динара без ПДВ; 

- најнижа понуђена цена: 2.607.050,00 динара без ПДВ. 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- највиша понуђена цена: 2.607.050,00 динара без ПДВ; 

- најнижа понуђена цена: 2.607.050,00 динара без ПДВ. 

         Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 
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         Датум доношења Одлуке о додели уговора: 01.09.2015. године 

         Датум закључења уговора: 10.09.2015. године 

         Основни подаци о Добављачу: 

Пословно име: СЗР ЛИНИЈА ДОБРИВОЈЕВИЋ ЗОРАН ПРЕДУЗЕТНИК ВАЉЕВО 

Седиште: 14000 Ваљево Заобилазни пут бб 

Матични број: 55569649 

ПИБ: 101900009 

Законски заступник: Зоран Добривојевић 

             Период важења уговора: Уговор се закључује на одређено време, до окончања 

свих уговорених радова 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

Остале информације: Примењен је преговарачки поступак са објављивањем 

позива за подношење понуда, сходно члану 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) из разлога што је 

Наручилац у отвореном поступку за јавну набавку радова - замена дотрајалих дрвених 

прозора и израда стаклене фасаде од алуминијумског профила, обликоване по партијама 

од 1 до 2 (ЈН ОП 24/2015), обликоване по партијама од 1 до 2, и то за   

Партију 2. –   израда улазне стаклене фасаде од алуминијумских профила   , на 

основу Позива за подношење понуда  објављеног 10.06.2015.године на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs  примио  две понуде   

које су одбијене као неприхватљиве, из следећих разлога: 

Понуда понуђача SZR LINIJA DOBRIVOJEVIĆ ZORAN PREDUZRTNIK VALJEVO 14000 

Valjevo Zaobilazni put bb обијена је из разлога што понуђена цена од  2.991.905,00 динара 

без пдв прелази износ процењене вредности за Партију 2. која износи 2.610.000,00 

динара без пдв. 

 Понуда понуђача  ДОО „БОБ“ НОВИ САД 21000 Нови Сад Корнелија Станковића 

15.   за   Партију 2. одбијена је из разлога што понуђени алуминијумски профили 

произвођача ЕЛВИАЛ серија 2200 су профили намењени за израду алуминијумских 

прозора а не за израду стаклене фасаде, на начин захтеван у оквиру Техничке 

спецификације Конкурсне документације за предметну јавну набавку.Понуђени 

алуминијумски профили немају потребну носивост и конструктивност и не смеју се 

користити за израду стаклених фасада и не задовољавају захтеве енергетске 

ефикасности. 

Понуђени профили не задовољавају ни тражени технички параметар конструкције 

– коефицијенат проласка топлоте за профиле треба да је Uf≤2.0W/m2K. 

Понуђени оков је оков искључиво за прозоре и то са механизмом искључиво за 

отварање прозора обртно-нагибно, који се не уграђују у стаклене фасаде. Захтев из 

техничке спецификације Конкурсне документације је да целокупан оков, везе између 

профила као и везе са објектом мора бити системски од произвођача алуминијумске 

конструкције, што понуђач није понудио. 

Приложеном техничком документацијом и додатним објашњењем понуђач није 

доказао да је његова понуда одговарајућа, те се иста одбија као неприхватљива. 

 


