
Република Србија / АП Војводина 
Предшколска установа 
„Драгољуб Удицки“ 
Број:  936/20-08 
Дана: 06.08.2020. године 
Кикинда, Доситејева 43. 
Тел/факс: 0230/422-530 или 421-230 
e-mail: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs 
ПИБ 101079643 
Матични број: 08021023 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, директор Предшколске установе „Драгољуб 
Удицки“ доноси 

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

1. Уговор за јавну набавку “Пројекат енергетске ефикасности за дечији вртић - поновљени 
поступак “ 

, број 07/2020, у отвореном поступку се додељује:  
 ( заједничка понуда)  

 
     Energy concept d.o.o., Tихомира Остојића 4/2, 21000 Нови Сад 

     Domus inženjering d.o.o., Светозара Марковића 21,  35000 Јагодина  

    
Образложење 

2. Предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда, ул. Доситејева број 43. Дана 
19.06.2020.године објавила је на порталу јавних набавки, набавку услуга  “Пројекат 
енергетске ефикасности за дечији вртић - поновљени поступак “, број 07/2020, где је 
процењена вредност јавне набавке 370.000,00 динара без ПДВ-а.  
 
3. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача 
Број под којим је понуда 

заведена 
Датум и час пријема 

понуде 

Energy concept d.o.o. 

Domus inženjering d.o.o. 

1115 17.07.2020. у 11:22 часова 

 

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: - 

ц) Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене ако је иста разлог 



одбијања понуде:  - 
д) Мишљење Комисије о разлозима који су узроковали подношење само једне понуде и 
предлог мера које треба предузети да се у наредним поступцима обезбеди конкуренција у 
поступку: Комисија је објавила позив за подношење позива, као и конкурсну 
документацију на Порталу јавних набавки, као и на својој интернет страници.  
е) Мишљење Комисије о разлозима који су узроковали подношење само неодговарајућих и 
неприхватљивих понуда и опис начина на који је одређена процењена вредност: - 
Начин примене методологије доделе пондера  
Критеријум за оцењивање понуде је: Најниже понуђена цена. 
  
Ранг листа понуђача: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1. 
Energy concept d.o.o. 

Domus inženjering d.o.o. 
350.000,00 

 

4. Назив/име понуђача коме се додељује уговор: 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор треба доделити:    

( заједничка понуда)  

     Energy concept d.o.o., Tихомира Остојића 4/2, 21000 Нови Сад 

     Domus inženjering d.o.o., Светозара Марковића 21,  35000 Јагодина  

  
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:       НЕ 
 
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 
350.000,00 
 
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) : 
350.000,00 
 
Понуђач није у систему ПДВ-а. 
 
Поука о правном леку: 
Захтев за заштиту права понуђача може се поднети у року од 10 дана од дана објављивања 
одлуке на Порталу јавних набавки, наручиоцу и Републичкој комисији за заштиту права. 

Д и р е к т о р 

 

                                                                                                             Светлана Милић 


