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ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ 
СУБЈЕКТА

Подаци о поступку јавне набавке и наручиоцу

Наручилац ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА"

Назив предмета набавке и 
опис предмета

МОДУЛАРНА УЧИОНИЦА, МОДУЛАРНА УЧИОНИЦА (ДУПЛИ СТАМБЕНИ КОНТЕЈНЕР)

Број огласа 2021/S F02-0025217

Објављено 16.07.2021

Реф. број предмета 1.5.

Подаци о привредном субјекту

Назив ТЕХНИX БЕО ДОО БЕОГРАД

Порески идентификациони 
број / национални број

103199707

Адреса Булевар Пека Дапчевића, 55

Поштански број 11000

Град Београд (Вождовац)

Држава Србија

Особа или особе за контакт

Телефон +381 11 3978775

Електронска пошта beograd@tehnix.com

Интернет страница www.tehnixbeo.rs

Да ли је привредни субјект 
микро, мало или средње  
правно лице или 
предузетник?

ДА

Да ли је привредни субјект 
уписан у регистар понуђача у 
Републици Србији?

ДА

Интернет страница на којој је 
регистрација доступна

хттп://претрага2.апр.гов.рс/БиддерсПублицWебСеарцх/

Да ли привредни субјект 
поседује потврду издату од 
стране надлежног органа или 
тела о упису у званични 
регистар привредних 
субјеката или потврду издату 
од надлежног тела за 
сертификацију у држави 
чланици Европске уније 

НЕ

Подаци о заступницима привредног субјекта

Заступник 1

Пуно име и презиме Душан Гркинић

Функција

Поштанска адреса

Телефон

Електронска пошта

Детаљни подаци о заступању



Облик учествовања
Учествујете ли у поступку 
јавне набавке заједно са 
другим привредним 
субјектима

НЕ

Да ли привредни субјект 
користи капацитете других 
субјекта?

НЕ

Да ли привредни субјект 
намерава да користи 
подизвођаче

НЕ



1. Основи за искључење

1.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела
Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 1)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако 

привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана 
истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном 
пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:
(1)  кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање 
ради вршења кривичних дела;

(2)  кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном 
набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у 
обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине 
утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело 
неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне 
делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на 
извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и 
кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања 
тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у 
ропском односу.

Питање / тражени подаци у 
изјави:

Да ли је сам привредни субјект или његов законски заступник осуђен за једно или више кривичних дела, 
правоснажном пресудом донесеном пре највише пет година или дуже, ако је правоснажном пресудом утврђен 
дужи период забране учешћа у поступку јавне набавке који се и даље примењује?

Одговор

Да X Не

Релевантна документација је доступна у електронском облику

X Да Не

Електронски регистар Интернетска страница Надлежно тело или тело које је 
издаје

Прецизно упућивање на 
документацију

Регистар понуђача у Републици 
Србији

www.апр.гов.рс Агенција за привредне регистре

1.2. Порези и доприноси
Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 2)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако  

привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или 
да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања 
дуга, укључујући све настале камате и новчане казне.

Порези
Питање: Да ли је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе пореза?

Одговор

X Да Не

Релевантна документација је доступна у електронском облику



X Да Не

Електронски регистар Интернетска страница Надлежно тело или тело које је 
издаје

Прецизно упућивање на 
документацију

Регистар понуђача у Републици 
Србији

www.апр.гов.рс Агенција за привредне регистре

Доприноси
Питање: Да ли је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање?

Одговор

X Да Не

Релевантна документација је доступна у електронском облику

X Да Не

Електронски регистар Интернетска страница Надлежно тело или тело које је 
издаје

Прецизно упућивање на 
документацију

Регистар понуђача у Републици 
Србији

www.апр.гов.рс Агенција за привредне регистре

1.3. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права
Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 3)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако 

утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, 
односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући 
колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и 
обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. Закона о јавним 
набавкама.

Повреда обавеза у области животне средине
Питање: Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области заштите животне средине?

Одговор

Да X Не

Повреда обавеза у области социјалног права
Питање: Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области социјалног права?

Одговор

Да X Не



Повреда обавеза у области радног права
Питање: Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области радног права?

Одговор

Да X Не

1.4. Сукоб интереса
Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 4)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако 

постоји сукоб интереса, у смислу Закона о јавним набавкама, који не може да се отклони другим мерама.

Питање / тражени подаци у 
изјави:

Да ли је привредни субјект свестан неког сукоба интереса  због свог учествовања у поступку јавне набавке?

Одговор

Да X Не

1.5. Непримерен утицај на поступак
Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 5)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако 

утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или 
да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио 
обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора 
привредног субјекта или доделе уговора. 

Питање / тражени подаци у 
изјави:

Да ли привредни субјект може да потврди да није покушао да изврши непримерен утицај на поступак 
одлучивања наручиоца, да није дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у 
поступку јавне набавке као и да није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу 
искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора?

Одговор



X Да Не



2. Технички и стручни капацитет

2.1. Списак испоручених добра
Правни основ: Члан 117. став 1.-Наручилац може да одреди услове у погледу техничког и стручног капацитета којима се 

обезбеђује да привредни субјект има потребне кадровске и техничке ресурсе и искуство потребно за извршење 
уговора о јавној набавци са одговарајућим нивоом квалитета, а нарочито може да захтева да привредни субјект 
има довољно искуства у погледу раније извршених уговора.

Додатни опис критеријума: 1. Да је у периоду од 12 месеци од дана објављивања овог огласа испоручио тражено добро у вредности већој 
од 6 000 000 динара.

Питање / тражени подаци у 
изјави:

У референтном периоду привредни субјект је испоручио следећа релевантна добра:

Опис

 Да је у периоду од 12 месеци од дана објављивања овог огласа испоручио тражено добро у вредности већој од 6 000 000 динара.

Опис референце

Техниx Бео доо је периоду од 12 месеци од дана објављивања овог огласа испоручио тражено добро у вредности већој од 6 000 000 динара.

Релевантна документација је доступна у електронском облику

Да X Не

2.2. Техничка лица или тела - контрола квалитета
Правни основ: Члан 117. став 1.-Наручилац може да одреди услове у погледу техничког и стручног капацитета којима се 

обезбеђује да привредни субјект има потребне кадровске и техничке ресурсе и искуство потребно за извршење 
уговора о јавној набавци са одговарајућим нивоом квалитета, а нарочито може да захтева да привредни субјект 
има довољно искуства у погледу раније извршених уговора.

Додатни опис критеријума: 4.1. успостављен систем квалитета, у складу са стандардима СРПС ИСО 9001 
4.2. важећи СРПС ИСО 14001 , који захтева од организације да ефективно управља својим утицајем на животну 
средину кроз посвећеност спречавању загађења, законској усаглашености и сталном побољшању;
4.3. важећи ОХСАС 45001 , систем за управљање заштитом здравља и безбедношћу на раду
4.4. важећи сертификат ИСО 50001 који дефинише стандардне захтеве квалитета за систем менџмента 
енергијом

Питање / тражени подаци у 
изјави:

Привредни субјект може да ангажује следећа техничка лица или тела, посебно она одговорна за контролу 
квалитета:

Техничко лице / тело Опис захтева

Техничко лице најмање 1  дипломирани машински инжењера радно ангажована код Понуђача

Лице / тело Име и презиме / Назив Опис искуства или области Остале информације

Техничко лице Александар Тишма Техниx Бео доо има радно ангазованог 
дипломираног машинског инжењерра на пословима 
вођења производног процеса  и контроле квалитета

2.3. Техничка средства и мере за обезбеђивање квалитета  
Правни основ: Члан 117. став 1.-Наручилац може да одреди услове у погледу техничког и стручног капацитета којима се 



обезбеђује да привредни субјект има потребне кадровске и техничке ресурсе и искуство потребно за извршење 
уговора о јавној набавци са одговарајућим нивоом квалитета, а нарочито може да захтева да привредни субјект 
има довољно искуства у погледу раније извршених уговора.

Додатни опис критеријума: да понуђач поседује камион мин.носивости 8 тона са камионском руком ради истовара контејнера на локцији 
коју одреди наручиоц. Као доказ доставити очитану саобраћајну дозволу, полису обавезног осугурања и 
фотографију камиона где се јасно види да има камионску руку

Питање / тражени подаци у 
изјави:

Привредни субјект се користи следећим техничким средствима и мерама за обезбеђивање квалитета:

Опис захтева

да понуђач поседује камион мин.носивости 8 тона са камионском руком ради истовара контејнера на локцији коју одреди наручиоц. Као доказ 
доставити очитану саобраћајну дозволу, полису обавезног осугурања и фотографију камиона где се јасно види да има камионску руку

Захтев

да понуђач поседује камион мин.носивости 8 тона са камионском руком ради истовара контејнера на локцији коју одреди наручиоц. Као доказ 
доставити очитану саобраћајну дозволу, полису обавезног осугурања и фотографију камиона где се јасно види да има камионску руку

Одговор

X Да Не

Појединости:

Техниx Бео доо поседује камион мин.носивости 8 тона са камионском руком ради истовара контејнера на локцији коју одреди наручиоц.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број: 6

Предмет: МОДУЛАРНА УЧИОНИЦА

(назив предмета набавке, или, у случају да је предмет набавке подељен у партије, назив партије)

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Подаци о наручиоцу

Назив: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА" Порески идентификациони број (ПИБ): 
101005135

Адреса: СВЕТОСАВСКА 5

Место: ПОЖЕГА Поштански број: 31210 Држава: Србија

Подаци о јавној набавци

Назив: МОДУЛАРНА УЧИОНИЦА Референтни број: 1.5.

Број огласа: 2021/С Ф02-0025217

Датум слања огласа: 15.07.2021

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Понуда се подноси:

Самостално

Заједничка понуда

Општи подаци о понуђачу (или, у случају заједничке понуде, о овлашћеном члану групе понуђача)

Назив: ТЕХНИX БЕО ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
103199707

Адреса: Булевар Пека Дапчевића, 55

Место: Београд (Вождовац) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11000 Држава: Србија

Електронска пошта: beograd@tehnix.com Телефон: +381 11 3978775

Интернет страница: www.tehnixbeo.rs Факс: +381 11 3978776

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

Број рачуна понуђача:

Назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора / оквирног споразума: 

Понуда укључује подизвођаче

Да

Не

ПОДАЦИ О ПОНУДИ

Укупна цена без ПДВ-а: 3.000.000,00  RSD
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Укупна цена са ПДВ-ом: 3.600.000,00  RSD

Рок и начин плаћања:
одлозено 45 дана

Рок важења понуде (у данима, од дана отварања понуда): 30

ДЕЛОВИ ПОНУДЕ КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ СРЕДСТВИМА ПУТЕМ ПОРТАЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Назив електронског документа Величина 
(бајт) Врста документа

Документ 
означен као 
поверљив

Образложење поверљивости

Izjava - TEHNIX BEO DOO 
BEOGRAD - 2021-07-21 
08_28_18.pdf

152383
Изјава о испуњености 
критеријума за квалитативни 
избор П.С.

ДЕЛОВИ ПОНУДЕ КОЈЕ НИЈЕ МОГУЋЕ ПОДНЕТИ ЕЛЕКТРОНСКИМ СРЕДСТВИМА ПУТЕМ ПОРТАЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Део Опис

ИЗЈАВА О ИНТЕГРИТЕТУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у овом поступку јавне набавке поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима и да гарантујем тачност података у понуди.

ЗАВРШНА ИЗЈАВА (за Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта ако је примењиво)

Изјављујем да су подаци наведени у Деловима ИИ – В Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта тачни и 
истинити и да сам у потпуности свестан последица лажног приказивања чињеница.

Изјављујем да сам у могућности, да на захтев наручиоца и без одлагања у законом прописаном року, доставим доказе о испуњености 
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.

Пристајем да се наручиоцу омогући да прибави доказе, односно изврши увид у доказе о испуњености критеријума које сам навео у Изјави о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта директним приступом бесплатној националној бази података у Србији или трећој 
држави.

 Да, у потпуности

 Делимично, за Делове/Одељке/Тачке:

 Не

МОДЕЛ УГОВОРА

Упознати смо са садржином и прихватамо модел уговора
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Јавни позив
ЈАВНИ НАРУЧИЛАЦ

Одељак I: Јавни наручилац
I.1) Назив и адресе (молимо наведите све јавне наручиоце одговорне за поступак)

Назив: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА" Порески идентификациони број (ПИБ): 
101005135

Адреса: СВЕТОСАВСКА 5

Место: ПОЖЕГА НСТЈ ознака: RS211 Поштански број: 31210 Држава: Србија

Особа за контакт: Дука Илић Телефон: +381 69740287

Електронска пошта: komercijalapu@mts.rs Факс: +381 31811138

Интернет страница(-е):
Главна страница: www.predskolskopozega.edu.rs
Страница профила наручиоца:

I.2) Централизована или заједничка јавна набавка

Набавку заједнички спроводи више наручилаца
У случају набавке наручиоца у коју су укључени наручиоци из држава чланица Европске уније – навести примењив национални пропис о 
јавним набавкама:
Набавку спроводи тело за централизоване јавне набавке

I.3) Комуникација

Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на:
https://jnportal.ujn.gov.rs/
Приступ документацији о набавци је ограничен

Додатне информације доступне су
на горе поменутој адреси
на другој адреси:

Понуде или пријаве морају се поднети
електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
на горе поменуту адресу
на следећу адресу:

Електронска комуникација захтева коришћење алата и уређаја који нису широко доступни. Бесплатан, неограничен и несметан директан 
приступ тим алатима и уређајима омогућен је на:

I.4) Врста јавног наручиоца

Министарство или други државни органи, укључујући 
њихове подручне или локалне јединице Покрајинска или локална агенција/канцеларија

Јавна агенција/канцеларија Правна лица основана у циљу задовољавања потреба у 
општем интересу

Органи аутономне покрајине или органи јединице 
локалне самоуправе Друга врста:
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I.5) Основна делатност

Опште јавне услуге Стамбене и комуналне делатности

Одбрана Социјална заштита

Јавни ред и мир Рекреација, култура и религија

Заштита животне средине Просвета

Привреда и финансије Друга делатност:

Здравство
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Одељак II: Предмет
II.1) Предмет набавке

II.1.1) Назив: МОДУЛАРНА УЧИОНИЦА Референтни број: 1.5.

II.1.2) Главна CPV ознака: 44211100 - Модуларне и преносне зграде Додатна CPV ознака: 

II.1.3) Врста предмета набавке  Радови  Добра  Услуге

II.1.4) Кратак опис:
МОДУЛАРНА УЧИОНИЦА (ДУПЛИ СТАМБЕНИ КОНТЕЈНЕР)

II.1.5) Процењена укупна вредност
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
(у случају оквирних споразума или система динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупан период трајања 

оквирног споразума или система динамичне набавке)

II.1.6) Подаци о партијама
Овај предмет набавке је обликован у више партија  да  не
Могућност подношења понуде за  све партије  више партија:  само за једну партију

 Максималан број партија које могу бити додељене једном понуђачу:

II.2) Опис

II.2.1) Назив: МОДУЛАРНА УЧИОНИЦА Партија број:  

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS211
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Пожега, Змајева 1, Објекат Пчелица

II.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга или назнака о потребама и захтевима)
МОДУЛАРНА УЧИОНИЦА

II.2.5) Критеријуми за доделу уговора

Испод наведени критеријуми

Критеријум квалитета – Назив: Пондер:

Критеријум трошка – Назив: Пондер:

Цена – Пондер:
Цена није једини критеријум за доделу уговора, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци

II.2.6) Процењена вредност
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
(у случају оквирних споразума или система динамичне набавке – процењена укупна максимална вредност за укупан период трајања за ову 

партију)

II.2.7) Трајање уговора, оквирног споразума или система динамичне набавке
Трајање у месецима: 24 или Трајање у данима:

или Почетак:
/ Завршетак:

Овај уговор подложан је продужењу  да  не
Опис продужења:
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дужина гарантног рока

II.2.9) Подаци о смањењу броја кандидата који ће бити позвани (осим у отвореним поступцима)
Предвиђени број кандидата:
Или Предвиђени минималан број: / Максималан број: 
Објективни и недискриминаторски критеријуми или правила за смањивање броја кандидата:

II.2.10) Подаци о варијантама
Варијанте су дозвољене  да  не

II.2.11) Подаци о опцијама
Опције  да  не
Опис опција:

II.2.12) Подаци о електронским каталозима
Понуде морају да буду поднете у форми електронског каталога или да садрже електронски каталог

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

II.2.14) Додатни подаци:
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Одељак III: Правни, економски, финансијски и технички подаци
III.1) Критеријуми за избор привредног субјекта

III.1.1) Професионална делатност
Способност за обављање професионалне делатности, укључујући захтеве који се односе на упис у регистар привредних субјеката, судски 
регистар, професионални регистар или други одговарајући регистар како су наведени у документацији о набавци
Списак и кратак опис услова:

III.1.2) Економски и финансијски капацитет
Критеријум(и) за избор привредног субјекта како су наведени у документацији о набавци
Списак и кратак опис критеријума за избор:

Минималан ниво(-и) евентуално захтеваних капацитета:

III.1.3) Технички и стручни капацитет
Критеријум(и) за избор привредног субјекта како су наведени у документацији о набавци
Списак и кратак опис критеријума за избор:

Минималан ниво(-и) евентуално захтеваних капацитета:

III.1.5) Подаци о резервисаним уговорима
Право учешћа резервисано је за привредне субјекте из члана 37. Закона о јавним набавкама
Уговор о јавној набавци извршава се у оквиру програма заштитног запошљавања

III.2) Услови повезани са уговором

III.2.1) Подаци о одређеној професији (само за уговоре о јавној набавци услуга)
Пружање услуга резервисано је за одређену професију
Упућивање на релевантни закон или други пропис:

III.2.2) Услови за извршење уговора:

III.2.3) Подаци о лицима одговорним за извршење уговора
Обавеза навођења имена и стручних квалификација лица одговорних за извршење уговора
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Одељак IV: Поступак
IV.1) Опис

IV.1.1) Врста поступка
Отворени поступак
Рестриктивни поступак
Конкурентни поступак са преговарањем
Конкурентни дијалог
Партнерство за иновације

Коришћење краћег рока из разлога оправдане хитности (само у случају отвореног поступка, рестриктивног поступка, или 
конкурентног поступка са преговарањем)

Образложење:

IV.1.3) Подаци о оквирном споразуму или систему динамичне набавке
Набавка укључује успостављање оквирног споразума

Оквирни споразум са једним привредним субјектом
Оквирни споразум са више привредних субјеката
Предвиђени максималан број учесника у оквирном споразуму: 

Набавка укључује успостављање система динамичне набавке
Системом динамичне набавке могу да се користе додатни наручиоци

У случају оквирних споразума – наведите разлоге за трајање дуже од четири године:

IV.1.4) Подаци о смањењу броја понуда или решења током преговора или дијалога
Коришћење узастопних фаза како би се постепено смањио број понуда о којима ће се преговарати или решења о којима ће се расправљати

IV.1.5) Подаци о преговорима (само у случају конкурентних поступака са преговарањем)
Јавни наручилац задржава право да додели уговор на основу почетних понуда без преговарања

IV.1.6) Подаци о електронској лицитацији
Биће спроведена електронска лицитација
Додатни подаци о електронској лицитацији:

IV.2) Административни подаци

IV.2.1) Претходно објављени огласи у вези са овим поступком
Број огласа на Порталу јавних набавки:
(једно од следећег: Претходно информативно обавештење, Обавештење на профилу наручиоца)

IV.2.2) Рок за подношење понуда или пријава
Датум: 27.07.2021 Локално време: 12:00

IV.2.3) Оквирни датум слања позива за подношење понуда или за учешће у дијалогу или преговарање одабраним кандидатима
Датум: 

IV.2.4) Језици на којима понуде или пријаве могу бити поднете: Српски

IV.2.6) Минималан рок важења понуде
Понуда мора бити важећа 30 дана од дана отварања понуда

IV.2.7) Отварање понуда
Датум: 27.07.2021 Локално време: 12:00

Место:

Подаци о овлашћеним лицима и поступку отварања:
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Одељак VI: Допунски подаци
VI.1) Подаци о понављању

Ова набавка ће се понављати  да  не
Процењено време објављивања будућих јавних позива:

VI.3) Додатни подаци:

VI.4) Заштита права

VI.4.1) Тело надлежно за заштиту права

Назив: Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Адреса: Немањина 22-26

Место: Београд Поштански број: 11 000 Држава: Србија

Електронска пошта: republicka.komisija@kjn.gov.rs Телефон: +381 112060905

Интернет страница: http://kjn.rs Факс: +381 112060918

VI.4.3) Поступак заштите права
Прецизне информације о року(овима) за заштиту права:
Захтев за заштиту права може да се поднесе у току целог поступка јавне набавке, осим ако ЗЈН није другачије одређено, а 

најкасније у року од десет дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки одлуке наручиоца којом се окончава поступак 
јавне набавке у складу са ЗЈН. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца у вези са одређивањем врсте поступка, 
садржином јавног позива и конкурсном документацијом сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца 
најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, односно пријава, без обзира на начин достављања.   Захтев за заштиту 
права којим се оспоравају радње наручиоца предузете након истека рока за подношење понуда подноси се у року од десет дана 
од дана објављивања одлуке наручиоца на Порталу јавних набавки, односно од дана пријема одлуке у случајевима када 
објављивање на Порталу јавних набавки није предвиђено ЗЈН.  Након истека рока за подношење захтева за заштиту права, 
подносилац захтева не може да допуњава захтев изношењем разлога у вези са радњама које су предмет оспоравања у поднетом 
захтеву или оспоравањем других радњи наручиоца са којима је био или могао да буде упознат пре истека рока за подношење 
захтева за заштиту права, а које није истакао у поднетом захтеву. 

Захтевом за заштиту права не могу да се оспоравају радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су 
подносиоцу захтева били или могли да буду познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту 
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву не могу да се оспоравају радње наручиоца за које је подносилац захтева 
знао или могао да зна приликом подношења претходног захтева.  Предмет оспоравања у поступку заштите права не могу да буду 
евентуални недостаци или неправилности документације о набавци на које није указано у складу са чланом 97. ЗЈН.  Наручилац 
објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки најкасније наредног дана од дана пријема 
захтева за заштиту права.  Подношење захтева за заштиту права задржава наставак поступка јавне набавке од стране наручиоца до 
окончања поступка заштите права.  Захтев за заштиту права мора да садржи податке из члана 217. ЗЈН.   

Уколико подносилац захтева радње у поступку предузима преко пуномоћника, уз захтев за заштиту права доставља 
овлашћење за заступање у поступку заштите права. Подносилац захтева који има боравиште или пребивалиште, односно седиште 
у иностранству дужан је да у захтеву за заштиту права именује пуномоћника за примање писмена у Републици Србији, уз навођење 
свих података потребних за комуникацију са означеним лицем.   

Приликом подношења захтева за заштиту права наручиоцу подносилац захтева је дужан да достави доказ о уплати таксе. 
Доказ је сваки документ из кога се може да се утврди да је трансакција извршена на одговарајући износ из члана 225. ЗЈН 

и да се односи на предметни захтев за заштиту права.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права 

Републичке комисије, објављен је на сајту Републичке комисије.
Такса износи 120.000 динара.

VI.4.4) Служба од које се могу добити информације о заштити права

Назив:

Адреса:

Место: Поштански број:  Држава: Србија

Електронска пошта: Телефон:
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Интернет страница: Факс:

VI.5) Датум слања овог огласа: 15.07.2021

Одговорност је наручиоца да обезбеди усклађеност са другим важећим прописима.
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Наручилац:

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА" 101005135

СВЕТОСАВСКА 5

31210 ПОЖЕГА

ЗАПИСНИК

О ОТВАРАЊУ ПОНУДА

Датум и време почетка поступка отварања понуда:

27.07.2021 12:00:01

Место отварања понуда: Портал јавних набавки отвара понуде аутоматски.

ПРЕДМЕТ И ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке: МОДУЛАРНА УЧИОНИЦА

Процењена вредност јавне набавке: 3.000.000,00 RSD

Партија 
бр.

Назив Процењена вредност

МОДУЛАРНА УЧИОНИЦА 3.000.000,00 RSD

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Број огласа јавне набавке са Портала јавних набавки: 2021/С Ф02-0025217

ДАТУМ И ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

До истека рока за подношење понуда, дана 27.07.2021 до 12:00:00 часова, примљене су понуде следећих понуђача, и то по редоследу 
приспећа:

Предмет / Партија Понуђач Датум и време подношења

 МОДУЛАРНА УЧИОНИЦА

ТЕХНИX БЕО ДОО БЕОГРАД, 103199707,  
17522043,  Булевар Пека Дапчевића, 55, 11000, 
Београд (Вождовац)

23.07.2021
12:15:39

ПОДАЦИ О ПОНУДАМА

Предмет јавне набавке или партије:  МОДУЛАРНА УЧИОНИЦА
Понуђач: ТЕХНИX БЕО ДОО БЕОГРАД, 103199707, 17522043, Булевар Пека Дапчевића, 55, 11000, Београд 

(Вождовац)

Укупна цена понуде без ПДВ-а: 3.000.000,00 RSD

Укупна цена понуде са ПДВ-ом: 3.600.000,00 RSD
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Навод о деловима понуде које није могуће доставити електронским средствима путем Портала јавних набавки

Део Опис

ЛИНЕ БРЕАК

Датум и време завршетка поступка отварања понуда:

27.07.2021 12:05:03


