
Установа Спортски центар „Бор“ у Бору  

Зелени булевар бб, 19210 Бор 

Комисија за јавну набавку  

Број: ЗАП – брoj:228 . од 08.02.2018  . године 
ЈН 01/2018 

ЗАПИСНИК 
О ОТВАРАЊУ ПОНУДА 

 
 

1) Поступак отварања понуда спроводи се дана 08.02.2018.године са почетком у 11,00 часова у просторији 
зграде Установе Спортски центар „Бор“ у Бору – канцеларија правне службе. 

2) Предмет јавне набавке број ЈН 01/2018 су  Радови – замена паркета у великој сали. 
             Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН) : 45432113  - постављање паркета  ,                                                                                         

3) Укупна процењена вредност јавне набавке добра је износ од  9.095.000,00 динара без урачунатог пдв-а.  
Позив и конкурсна документација су објављени дана 09.01.2018.године на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници Наручиоца http://www.sportskicentarbor.com/ 

             Критеријум за оцену понуда је била  „најниже понуђена цена“. 

4) Чланови комисије за јавну набавку који учествују у поступку отварања понуда  су :      

 Чланa комисије Гојко Џаковић  

Члан комисије Дејан Станковић 

Члан комисије Драган Кузмановић 

 
5) Констатује се да нa отварању понуда присуствују овлашћени представници понуђача :  
     -  ДОО«МУСЦУЛУС»  овлашћење за Марка Поповића ,  јмбг: 3004984710352, бр.лк. 005429172 ,  
        ПС Звездара  

6)  Поступку отварања понуда присуствују и друга лица: Нема 

7)  Благовремено, до дана 08.02.2018. године до 1000 сати пристигле су понуде следећих  понуђача и то по 
наведеном редоследу:      

Ред. Број Заводни бр.код  
Наручиоца 

Назив понуђача Датум    
пријема 

Час  
пријема 

1. 
226 

ДОО «МУСЦУЛУС 
Војводе Степе бр.346 

11000 Београд 

08.02.2018.год. 08.30 

 

8)  У поступку јавне набавке су учествовали следећи понуђачи и дали следеће услове: 

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 
ул.Зелени булевар бб. 

Неблаговремено приспеле понуде: нема 

http://www.sportskicentarbor.com/


 
 
 
 
 
9)  Уочени недостаци у понудама: нема 
 
10)  Евентуалне примедбе представника понуђача које се односе на поступак отварања  понуда: нема  
 
11)  Потписи чланова  Комисије : 

1.  Члан комисије Гојко Џаковић   

2. Члан комисије Дејан Станковић  

3. Члан комисије Драган Кузмановић  

 
12) Потписи присутних овлашћених представника понуђача: 

       Поповић Марко  _____________________________ 
 
13) Разлози због којих је овлашћени представник понуђача одбио да потпише записник: Нема   

14) Поступак отварања понуда за набавку добра завршен је  у 1120 сати. 
 

            Записник водила Бранкица Михајловић   __________________. 

15) Понуђачима – овлашћеним представницима који су присуствовали поступку отварања понуда за ЈН 
01/2018, копија записника је уручена по отварању понуда, а осталим понуђачима биће прослеђена у року 
од 3 дана од дана отварања понуда. 
 
У Бору, дана  08.02.2018.године                            

 
  Примио дана  __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


