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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ                           
                   „Т Р Ж Н И Ц А“    
Број: 02-10/200-2 
Дана: 15. јула 2019. године              
Н О В И  С А Д 
   

 На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015),  Наручилац доноси   
  

О Д Л У К У 
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

 
НАРУЧИЛАЦ:  ЈКП "Тржница" Нови Сад, Жике Поповића 4 

 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЗАТВАРАЊЕ ПРОСТОРА ЛАКО КВАРЉИВЕ РОБЕ И УГРАДЊА 
СИСТЕМА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ НА ЛИМАНСКОЈ ПИЈАЦИ 
 
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 2.500.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА:  
 

1. „BTM GLASS“ DOO NOVI SAD, Нови Сад, Браће  Jовандић бр. 17 матични број: 08302359, 
ПИБ: 102472877 са подизвођачима: „REKORD ERDEŠ“ DOO NOVI SAD, Новосадски пут 139, 
Нови Сад. матични број: 08328803, ПИБ: 100238549 и „RAAM PLAST“ SZR, Милана Парипова 
2, Каћ, матични број: 56630228, ПИБ: 103407285 

2. Заједничка понуда групе понуђача  „CHW  INSTAL“ DOO NOVI SAD, Нови Сад,  
Веселина Маслеше  бр. 72. матични број 20968915, ПИБ: 108285959 и  „PROSPERO“ DOO 
NOVI SAD, Нови Сад, Народног Фронта  бр. 30, матични број: 8815437, ПИБ: 103401384 
 

ПОНУДЕ КОЈЕ СУ ОДБИЈЕНЕ, РАЗЛОЗИ ЗА ЊИХОВО ОДБИЈАЊЕ И ПОНУЂЕНА ЦЕНА ТИХ 
ПОНУДА:  
 
1.„BTM GLASS“ DOO NOVI SAD из Новог Сада са подизвођачима: „REKORD ERDEŠ“ DOO NOVI 
SAD из Новог Сада и „RAAM PLAST“ SZR из Каћа. 
Понуда се одбија због битних недостатака јер понуђач  није доказао да самостално испуњава додатне 
услове. 
Понуђена цена је 2.359.850,00 динара без ПДВ-а.  
2.Заједничка понуда групе понуђача  „CHW  INSTAL“ DOO NOVI SAD, Нови Сад,  
и  „PROSPERO“ DOO NOVI SAD, Нови Сад. 
Понуда се одбија због битних недостатака, јер понуђач у понуди није доставио доказ  о испуњености 
додатног услова који се односи на кадровски капацитет - Одлуку о одређивању лица за безбедност и 
здравље на раду. 
Понуђена цена је 2.439.172,00 динара без ПДВ-а.  
 
НАЧИН ПРИМЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ДОДЕЛЕ ПОНДЕРА:  
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
РАЗЛОЗИ ОБУСТАВЕ ПОСТУПКА:  
Нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама. 
 
Образложење:  

 
 После отварања понуда, а на основу прегледа и оцене утврђено је да су обе поднешене 
понуде благовремене и одговарајуће. 

Понуда понуђача „BTM GLASS“ DOO NOVI SAD из Новог Сада са подизвођачима: „REKORD 
ERDEŠ“ DOO NOVI SAD из Новог Сада и „RAAM PLAST“ SZR из Каћа садржи битне недостатке јер 
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све додатне услове у погледу кадровског капацитета и техничке опремљености испуњавају искључиво 
подизвођачи, а ни један од додатних услова не испуњава понуђач„BTM GLASS“ DOO NOVI SAD, па је 
из тог разлога понуда одбијена као неприхватљива. 

Имајући у виду да наручилац није у  конкурсној документацији предвидео могућност да  
додатне услове понуђач може испунити преко подизвођача за део посла који ће понуђач поверити том 
подизвођачу уколико добије уговор о јавној набавци,  као и одредбе о додатним условима из члана 76. 
став 1, 2.  и 6.  Закона о јавним набавкама, када су, с обзиром на предмет јавне набавке они потребни за 
извршење јавне набавке, а чији је смисао да се утврди да ли понуђач располаже капацитетима за 
реализацију уговора, као и одредбу члана 80. став 8. Закона о јавним набавкама да  понуђач  у 
потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење 
уговорних обавеза,  без обзира на број подизвођача, понуђач мора да испуни додатне услове самостално,  
јер је он једино одговоран наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке.  У поднешеној 
понуди све додатне услове у погледу кадровског капацитета и техничке опремљености испуњавају 
искључиво подизвођачи, а не понуђач „BTM GLASS“ DOO NOVI SAD, па је понуда због битних 
недостатака одбијена.  
Понуђена цена је 2.359.850,00 динара без ПДВ-а.  

Заједничка понуда групе понуђача  „CHW  INSTAL“ DOO NOVI SAD из Новог Сада и  
„PROSPERO“ DOO NOVI SAD из Новог Сада садржи битне недостатке, јер понуђач у понуди није 
доставио доказ  о испуњености додатног услова који се односи на кадровски капацитет. - Одлуку о 
одређивању лица за безбедност и здравље на раду, па је из тог разлога понуда одбијена као 
неприхватљива. 

Понуђена цена је 2.439.172,00 динара без ПДВ-а.  
 У складу са предлогом Комисије за јавну набавку (извештај бр. 02-10/200-2 од 15. јула  2019. 
године), с обзиром да наручилац није добио ни једну прихватљиву понуду, те нису испуњени услови за 
доделу уговора, обуставља се  поступак јавне набавке ЗАТВАРАЊЕ ПРОСТОРА ЛАКО 
КВАРЉИВЕ РОБЕ И УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ НА ЛИМАНСКОЈ 
ПИЈАЦИ  (шифра и редни број јавне набавке: 1236; 15/2019).   

 
Ова одлука објавиће се на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од 

3 дана од дана доношења одлуке. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
 
 У року од 5 дана од дана објављивања ове  Одлуке на Порталу јавних набавки  понуђач има 
право да  поднесе  ЗАХТЕВ  ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА. 
 ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  подноси се НАРУЧИОЦУ, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
 Приликом подношења Захтева понуђач је дужан да уплати таксу одређену Законом у износу од 
60.000,00 динара на жиро-рачун брoj: 840-30678845-06; шифра плаћања: 153 или 253; позив на број: 
подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха уплате: 
такса за ЗЗП, назив наручиоца, број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 
права; корисник: Буџет Републике Србије и доказ о уплати достави НАРУЧИОЦУ, ЈКП ''Тржница'' Нови 
Сад, Жике Поповића 4 уз ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА. 
 

 ЗА НАРУЧИОЦА  
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

 
_________________________ 

Миомир Јовановић 
 

ДИРЕКТОР 
 

_________________________ 
Душан Бајић 


