
 
Назив наручиоца: Установа Спортски центар“БОР“ у Бору 
Адреса: Зелени булевар бб, 19210 Бор  
Датум: 09.02.2018.година 
Број :235 
 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 - 
даље: Закон), и Извештаја Комисије о стручној оцени понуде  бр.229 од 08.02.2018 године, в.д. директор 
Установе спортски центар „БОР“ у Бору као представник Наручиоца, доноси: 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ  бр.ЈН 01/2018 

 
Установа Спортски центар“БОР“ у Бору, ул. Зелени булевар бб, 19210 Бор као Наручилац у поступку 

јавне набавке  – Радови – замена паркета у великој сали, редни број ЈН 01/2018, за потребе Установе 
Спортски центар „БОР“ у Бору.  

Уговор о јавној набавци додељује понуђачу “Musculus” ДОО Београд, Војводе Степе 346, 11000 
Београд који је укупну понуду доставио у вредности-износ од 9.089.000,00 динара без ПДВ-а и 
10.906.800,00 динара са ПДВ-ом. 
 

Образложење 
 

Вршилац дужности директора Установе Спортски центар „БОР“ у Бору је донео Одлуку о покретању поступка 
јавне набавке  бр.22. од 08.01.2018 године, чији је предмет  Радови – замена паркета у великој сали, редни 
број ЈН 01/2018, за потребе Установе Спортски центар „БОР“ у Бору. Подаци предмета јавне набавке u 
отвореном поступку бр. ЈН 01/2018 је набавка Радови – замена паркета у великој сали за потребе Установе 
Спортски центар „БОР“ у Бору.  

Назив и ознака из општег речника набавки (ОРН) - 45432113  - постављање паркета   
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
Процењена вредност јавне набавке је 9.095.000,00 динара без обрачунатог ПДВ. 
Позив и конкурсна документација објављени су дана 09.01.2018.године на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници Наручиоца http://www.sportskicentarbor.com/ 
Јавна набавка предвиђена је у  Плану набавки  Наручиоца под бројем 1.3.1. 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“, за избор 
најповољнијег понуђача биће изабрана она понуда која има најнижу вредност дате понуде. 
Неблаговремено приспелих понуда није било. 

У поступку јавне набавке бр.01/2018 су учествовали следећи понуђачи и дали следеће услове: 

1)  Назив понуђача:  “Musculus”  ДОО Београд , Војводе Степе 346,11000 Београд 
Заводни бр. понуде код Понуђача:   1018 oд  07.02.2018. 
 Укупна вредност понуде без ПДВ-а:    9.089.000,00 динара 
                                          Висина ПДВ-а:   1.817.800,00 динара 
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом:  10.906.800,00 динара 

Укупна цена без ПДВ-а (1+2+3+4): 9.089.000,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (1+2+3+4): 10.906.800,00 динара 
Рок и начин плаћања: У року од  10 дана од дана достављања окончане ситуације од стране понуђача. 
Рок важења понуде(не мање од 30 дана): 40  дана од дана отварања понуде 
 Рок извођења радова (не више од 20 дана): 19  календарских дана од дана увођења у посао 
Гарантни период (не мањи од 2 године):  2  године од дана примопредаје радова 
Место и начин извођења: Установа Спортски центар „Бор“ у Бору ,Зелени булевар бб, 19210 Бор. 

 

 

http://www.sportskicentarbor.com/


 

 

Применом критеријума „најнижа понуђена цена“ сачињена је следећа ранг листа понуђача који су 
доставили ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ: 

Р. бр.  Назив и седиште понуђача Понуђена цена без ПДВ-а  Понуђена цена са ПДВ-ом 

1.  “Musculus” ДОО Београд 
Војводе Степе 346,11000 Београд 

9.089.000,00 динара 10.906.800,00 динара 

 

Комисија за јавну набавку је по спроведеном оцењивању и рангирању понуда,  констатовала да је 
најповољнију понуду за набавку Радови – замена паркета у великој сали, за потребе Установе Спортски 
центар „БОР“ у Бору, редни број јавне набавке ЈН 01/2018 дао понуђач: “Musculus” ДОО Београд, са 
седиштем у Београду  ул. Војводе Степе  бр. 346.  

С тога, Комисија за јавну набавку предлаже Наручиоцу – в.д. директору Установе Спортски центар „БОР“ у 
Бору, да се уговор о јавној набавци радови, додели понуђачу: “Musculus”  ДОО Београд, Војводе Степе 
346, 11000 Београд који је укупну понуду доставио у вредности-износ од 9.089.000,00 динара без ПДВ-а и 
10.906.800,00 динара са ПДВ-ом. 

У складу са изнетим в.д.директор Установе Спортски центар „БОР“ у Бору прихвати је предлог дат у 
Извештају о стручној оцени понуда па је на основу чл.108. Закона о јавним набавкама одлучено као у 
диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђачи могу  поднети захтев за заштиту права у року од 10  дана од дана објављивања 
на Порталу јавних набавки. 
Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за 
заштиту права у поступцима јавних набавки. 
                           
У Бору, дана 09.02.2018. године   

 
                                                                                                                              Установа Спортски центар „БОР“ у Бору   
                                                                                                                                                       в.д.директор 
 
                                                                                                                                 ________________________________    
                                                                                                                                           Бојана Длбокић Дубочанин      
 


