РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСE
ВОЈНОГРАЂЕВИНСКА УСТАНОВА
,,БЕОГРАД", Београд

Број 1001-17 oд 20.04.2019. године
Београд
У поступку јавне набавке у преговарачком поступку бр. ОП 01/2019 ПП је набавка радова – радови
на уградњи система светлосног обележавања на аеродрому „Морава“ Лађевци код Краљева, на
основу члана 107, члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и
68/2015), директор Војнограђевинске установе «Београд», Сектора за материјалне ресурсе
Министарства одбране (у даљем тексту: директор ВГУ „Београд“), ул. Ратка Ресановића бр. 1, 11030
Београд, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додели уговора за јавну набавку бр. ОП 01/2019 ПП – радови на уградњи система светлосног
обележавања на аеродрому „Морава“ Лађевци код Краљева
1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР о јавној набавци у спроведеном преговарачком поступку бр. ОП
01/2019 ПП је набавка радова – радови на уградњи система светлосног обележавања на
аеродрому „Морава“ Лађевци код Краљева понуђачу: ELGRA VISION, Угриновци, Срете
Зоркића 16 (наступа у име групе понуђача) и EUROPROJEKT INŽENJERING, Есад –пашина 19,
Београд (настиупа у заједничкој понуди); број понуде 1-621 од 17.04.2019.године, која је
заведена код Наручиоца под бројем 1001-13 од 19.04.2019. године по следећем:
- Цена од 249.850.000,00 дин. без ПДВ.
- Авансни рачун у износу од 30% укупне вредности за Радове на уградњи ССО,
ИЗВОЂАЧ ће испоставити по закључењу уговора.
- Рачун за остатак од 70% укупне вредности за Радове на уградњи ССО, ИЗВОЂАЧ ће
испоставити по извршеним обавезама и потписивања Записника о окончању радова.
- Рок за израду Техничке документације је 12 дана од дана увођења у посао.
- Рок за извођење радова на постављању система светлосног обележавања је
10.06.2019. године.
- Гарантни рок за изведене радове и уграђени материјал: 2 године од дана
примопредаје радова, односно потписивања Записника о примопредаји радова.
- Место извођења радова: Аеродром Морава Лађевци.
- Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуда.
- Опрема за систем даљинског надзора и светиљки за ССО је опрема произвођача
ТRANSCON.
2. ОБЈАВЉУЈЕ СЕ ова Одлука на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 108. Закона о јавним
набавкама.
3. ЗАКЉУЧИТИ уговор са изабраним понуђачем из тачке 1.ове Одлуке, када се стекну законски
услови.
Образложење
1. Наручилац, Војнограђевинска установа Београд, је на основу:
 Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
 Мишљења Управе за ЈН број 404-02-1768/19 од 15.04.2019. године о оправданости
спровођења преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јаву
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набавку радова на реконструкцији завршног слоја полетно слетне стазе и оспособљавању
војног аеродрома Морава за обављање јавног ваздушног авио-превоза;
 Реферата бр. 1001-1 од 11.04.2019.године;
 Одлуке директора 1001-3 од 16.04.2019. године o покретању поступка јавне набавке у
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, на основу чл. 36 ст.1
тачка 3) Закона о ЈН, Војнограђевинска установа „Београд“ је покренула поступак јавне
набавке ОП-01/2019 ПП- радови на уградњи система светлосног обележавања на аеродрому
„Морава“ Лађевци код Краљева.
2. Предмет јавне набавке су радови: – радови на уградњи система светлосног обележавања на
аеродрому „Морава“ Лађевци код Краљева, ближе дефинисано у спецификацији из наведеног
реферата.
Назив и ознаке из Општег речника набавке:
45222300 – Инжењерски радови на безбедносним објектима
34997200 – Систем светлосног обележавања на аеродрому
45454000 – Радови на реконструкцији
3. Подаци из плана набавки
Новчана средства за планирану набавку су предвиђена Финансијским Планом пословања
Војнограђевинске установе „Београд“ (део Годишњег плана пословања) број 709-9 од 02.04. 2019.
године
4. Процењена вредност јавне набавке отворени поступак
Процењена вредност јавне набавке износи 259.000.000,00 динара без ПДВ-а.
5. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда, конкурсна документација и отварање понуда комисија је сачинила:
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
бр.1001-7 од 16.04.2019. године, објавила на порталу Управе за јавне набавке, истог дана обавештење
и Конкурсну документацију бр. 1001-8 од 16.04.2019. године послала потенцијалним Понуђачима:
1. ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA
Akcionarsko društvo za izvođenje radova i inženjering objekata visokogradnje – Beograd
Bulevar Mihaila Pupina 12, email: ep@energoprojekt.rs
2. INSTITUT MIHAJLO PUPIN - AUTOMATIKA
PREDUZEĆE ZA AUTOMATSKO UPRAVLJANJE PROCESIMA I SISTEMIMA DOO –
BEOGRAD
Volgina br. 1, email: info@pupin.rs
3. PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, PROJEKTOVANJE I KONSALTING “ELGRA VISION DOO
BEOGRAD
Ugrinovci, Beograd, Ul. Srete Zorkića br. 16, email: miroslav.knezevic@elgra.rs
4. DRUŠTVO ZA ELEKTROENERGETIKU I VAZDUHOPLOVNU TEHNIKU
„MINELINŽENJERING EVING“ DOO BEOGRAD
Ljutice Bogdana br. 1A, email: mineleving@gmail.com
Рок за подношење понуда био је до 10:00 часова, дана 19.04.2019.године.
До рока за достављање понуда примљене су 2 (две) благовремене понуде, следећих понуђача:
 Група Понуђача:
 ELGRA VISION, Угриновци, Срете Зоркића 16
 EUROPROJEKT INŽENJERING
 Група Понуђача:
 MINELINŽENJERING EVING d.o.o., Љутице Богдана 1А, Београд
 Mašinoprojekt Kopring
 Саобраћајни факултет Београд
Неблаговремених понуда није било.
Поступак комисијског отварања понуда и вођен је дана 19.04.2019.године, са почетком у 10:30 часова
на адреси: Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Војнограђевинска установа
«Београд», Београд, Ратка Ресановића 1, II спрат, просторија број 52, и о истом је сачињен записник
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бр. 1001-15 од 19.04.2019. године. Јавном отварању понуда и преговарању су присуствовали
овлашћени представници понуђача:
 У име групе понуђача: ELGRA VISION, Угриновци, Срете Зоркића 16 и EUROPROJEKT
INŽENJERING представник Светлана Терзија.
 У име групе понуђача: MINELINŽENJERING EVING d.o.o., Љутице Богдана 1А, Београд
 Mašinoprojekt Kopring и Саобраћајни факултет Београд, овлашћени представник Саша Савић.
Поступак отварања понуда и преговарња је водила комисија у саставу:
- Ратко Стојковић, потпуковник, дипл.инж. -члан комисије
- Горан Мандић, дипл.грађ.инж.-члан комисије
- Тијана Апостоловић, дипл.правник-члан комисије
- Сања Милосављевић, дипл.инж.арх.-члан комисије
- Свјетлана Рујевић, сл. за ЈН -заменик члана комисије
- Сања Мандић, дипл.ецц.-заменик члана комисије
1. Понуђач ELGRA VISION, Угриновци, Срете Зоркића 16, (носилац посла у име групе
понуђача у заједничкој понуди) EUROPROJEKT INŽENJERING (члан групе), је доставио
понуду број 1-262 од 17.04.2019. године. Понуђена цена (249.850.000,00 динара без ПДВ-а)
Понуђач је испунио све формалне услове и доставио неопходну документацију која је
захтевана конкурсном документацијом.
2. Понуђач MINELINŽENJERING EVING d.o.o., Љутице Богдана 1А, Београд (носилац посла
у име групе понуђача у заједничкој понуди) је доставио понуду број 266 од 18.04.2019. год.
Понуђена цена (260.000.000,00 дин. без ПДВ-а) прелази процењену вредност одређену
Одлуком о покретању преговарачког поступка. Понуђач није доставио средства финансијског
обезбеђења: средства обезбеђења за озбиљност понуде, средства обезбеђења за добро
извршење посла, средства обезбеђења за отклањање недостатака у гарнтном року и стредства
обезбеђења за повраћај аванса на адекватан начин оверене од стране банке н начин како је
захтевано у Конкурсној документацији (обрасце оверио само Понуђач без потписа и печата и
овере банке). На основу чл. 106 Закона о јавним набавкама Понуђач није испунио услове за
наставак преговарања.
Комисија је отпочела други круг преговарања са понуђачем: ELGRA VISION, Угриновци, Срете
Зоркића 16 (наступа у име групе понуђача у заједноичкој понуди).
 предмет вођења преговарачког поступка била је цена предметних добара,
 понуђач се изјаснио о цени понуђених добара уписујући исту у нови образац који му је уручен од
стране комисије наручиоца и иста се сматра коначном ценом односно коначном понудом,
 коначна укупна понуђена вредност, за радове на уградњи система светлосног обележавања на
аеродрому „Морава“ Лађевци код Краљева износи 249.850.000,00 динара без ПДВ.
Трећа фаза анализе приспеле благовремене понуде била је утврђивање да ли је поднета понуда
прихватљива.
Према Закону, прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или
обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Комисија је константовала да су за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања позива
за подношење понуда, на основу критеријума «најнижа понуђена цена» за набавку радова: Радови на
уградњи система светлосног обележавања на аеродрому „Морава“ Лађевци код Краљева БРОЈ ОП01/2019 ПП, испуњени услови за закључење Уговора из чл. 107 Закона о јавним набавкама и да се
Уговор додели по чл. 112 ст. 2 тачка 2) Закон а о јавним набавкама.

3

Комисија је преглед, анализу и оцену достављених понуда извршила, у свему, према конкурсној
документацији, Закону о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/2015) и сачинила
извештај број 1001-16 од 20.04.2019. године.
На на основу чланова 54. и 107. Закона, Комисија предлаже:
Понуда понуђача ELGRA VISION; Срете Зоркића 16, 11000 Београд (наступа у име групе понуђача),
број понуде 1-621 од 17.04.2019. године, заведена код Наручиоца број 1001-13 од 19.04.2019. године,
оцењена је као одговарајућа и прихватљива (Понуђач је испунио све формалне услове и доставио
неопходну документацију која је захтевана конкурсном документацијом. Достављени су докази о
испуњености обавезних и додатних услова у поступку јавне набавке, достављени су уредно попуњени
и оверени сви остали обрасци који су били саставни део Конкурсне документације цена дата у Понуди
нижа је од процењене вредности одређене Одлуком директора о покретању поступка).
Директор Војнограђевинске установе „Београд“ Сектора за материјалне ресурсе Министарства
одбране, прихватио је предлог Комисије о избору најповољније понуде за набавку радова – радови на
уградњи система светлосног обележавања на аеродрому „Морава“ Лађевци код Краљева, те је
на основу законског овлашћења, донео одлуку којом се понуда бр. 1-621 од 17.04.2019. године,
заведена код Наручиоца под бројем 1001-13 од 19.04.2019. године понуђача ELGRA VISION; Срете
Зоркића 16, 11000 Београд (наступа у име групе понуђача) бира као најповољнија.
На основу свега горе изнетог, прихватајући у потпуности предлог из извештаја комисије о стручној
оцени примљених понуда, решио сам као у диспозитиву.
СвР/.
ДИРЕКТОР
Слободан Ракић, грађ.инж.дипл.менаџер
_______________________________
Објавити на :
- Порталу јавних набавки
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