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Основна школа „Бранко Радичевић“ 

Ул. Јурија Гагарина 195, 11070 Нови Београд   

Датум: 04.03.2019. год. 

 

 
 

 
 

 

 На основу члана 116. став 1. и прилога 3И Закона о јавним набавкама, 

(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН), те Уговора о 

јавној набавци бр. 26-41 од 25.02.2019. године (код добављача заведено: 63/2019 од 

25.02.2019. год.), Основна школа „Бранко Радичевић“, као Наручилац, објављује: 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

за ЈН ОП радова бр. 09/18 

~ Извођење радова на замени фасадне столарије на објекту школе П+2 ~ 

НАРУЧИЛАЦ:  

 Пословно име: Основне школе „Бранко Радичевић“,  

 Адреса: Јурија Гагарина  број 195, 11070  Нови Београд,  

 МБ: 07029705,  

 ПИБ: 102197540,  

 Број рачуна: 840-636760-69 

 Наручилац је део класичног сектора и потпада под део – Образовање. 

 Интернет страница: www.brankoradicevic-nbgd.edu.rs  

 

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак јавне набавке у складу са чланом 32. ЗЈН  

 

ВРСТА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Радови 

 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ: 31.360.652,24 динара без ПДВ-а, односно 

37.632.782,69 дин. са ПДВ-ом. 

 

→ 45420000 – Радови на уградњи столарије  

 

http://www.brankoradicevic-nbgd.edu.rs/
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ПРИРОДА И ОБИМ РАДОВА И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА РАДОВА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА РАДОВА ОЗНАКА ИЗ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ОДНОСНО НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ: 

 

ОРН → 45420000 – Радови на уградњи столарије 

 

ОБЈЕКАТ:  Зграда ОШ „Бранко Радичевић“  

ЛОКАЦИЈА: Ул. Јурија Гагарина бр. 195, Нови Београд. 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ: 

Понуда мора да обухвати наведене радове из спецификације по свим позицијама. Уколико 

понуђач не понуди све позиције, понуда ће бити одбијена.  

У цену урачунати набавку материјала, испоруку и монтажу на објекту, узимање мера на 

лицу места, демонтажу постојеће столарије са изношењем и одвожењем на локацију на 

територији града Београда, употребу свих потребних алата, помоћних средстава и 

помоћних материјала, померање и заштита школског намештаја и остале опреме, чишћење 

непосредне зоне рада након завршеног посла. 

Саставни део понуде представљају атести за понуђену столарију и термички прорачун у 

складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда – (Коефицијент проводљивости 

термичког склопа за прозор Uw max.1.5 W/m²K, за врата Uw max.1.6 W/m²K).    

 
ТЕХНИЧКИ ОПИС: 

Ал столарија – прозори: 

Уз понуду доставити узорак угаоног пресека прозора, који се нуди у захтеваној 

боји столарије, како би се могле доказати захтеване карактеристике. 

Понуђач у понуди доставља атест профила и стакала (стаклопакета), које ће користити за 

израду прозора и коефицијент пролаза топлоте, који не сме бити већи од Uf ≤ 2,1 W/m²К 

за профил, а Ug ≤ 1,1 W/m²К за систем стакла. Атест за стакло може да гласи на име 

Понуђача или на име произвођача термо пакета уз ауторизацију произвођача стакло 

пакета да исти може да достави његов атест. Потом ће за те вредности срачунати 

коефицијент пролаза топлоте за профиле прозора (прорачун по ЕН 10077 за сваку 

позицију за АЛ елементе посебно) који се уграђују и прорачун доставити уз понуду. 

Коефицијент пролаза топлоте за прозор не сме бити већи од Uw ≤ 1.5 W/m²К. 

Уз понуду додтавити следеће атесте: 

Пропуштање ваздуха тражена класа 3 и више 

Водонепропусност тражена класа 9А и више 

Уз понуду доставити следеће атесте за оков: 

Окове за прозор произвођача „ROTO“, „G-U“ или одговарајућег квалитета 

Класа противпровалне отпорности – 2 

Трајност и уредно функционисање ЕН12400 тражене класе 2 и више 

Вертикално оптеречење и бочно извијање ЕН 13115 тражене класе 2 и више 

Тест на слани раствор – мин 1000 сати према стандарду 13126-1 
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Окови морају бити носивости мин. 130 кг 

Гаранција на оков мин. 10 година. 

У случају да понуђач не достави тражену атестну документацију, понуда ће се сматрати 

неодговарајућом и биће одбијена као неприхватљива. 

Уколико атести нису на српском језику, морају бити преведени од стране овлашћеног 

преводиоца и оверени његовим печатом. У случају да понуђач не достави тражене 

преведене атесте, понуда ће се сматрати неодговарајућом и биће одбијена као 

неприхватљива. 

 

Ал столарија – врата: 

 

Набавка материјала, израда и монтажа врата од алуминијумских профила са 

термопрекидом. Завршна обрада профила у боји постојеће столарије. Минимална уградна 

дубина профила штока је 76,5 мм. Термопрекид остварен уз помоћ ојачаног полиамида 

минималне дебљине 38 мм у штоку и 34 мм у крилима. Позиције треба да задовоље 

следеће карактеристике: 

Пропустљивост ваздуха класа 3 према ЕН 12207, 

Водонепропусност класа 9А према ЕН 12208, 

Отпорност на оптерећење од ветра клаца С5 према ЕН 12210, 

Коефицијент проласка топлоте за алуминијумски профил Uf максимум 2,1 W/m²K према 

ЕН 10077-2. 

Застакљење извести термопан двослојним сигурносним стаклом 3.3.1.+16+3.3.1. пуњеним 

аргоном где је унутрашња струка са премазом типа ClimaGuard Premium или одговарајућа. 

Атест за стакло може да гласи на име Понуђача или на име произвођача термо пакета уз 

ауторизацију произвођача стакло пакета да исти може да достави његов атест.Уз понуду је 

неопходно доставити техничке цртеже којима се доказују горе наведене карактеристике, 

атесте и термички прорачун. 

Коефицијент топлотне пропустљивости за врата Uw ≤ 1.6 W/m²К што се доказује 

достављеним термичким прорачуном. 

Уз понуду доставити угаони пресек алуминијумских врата са дихтунг гумама, 

оковом и стаклом за која даје понуду. 

Врата опремљена свим потребним дихтунг гумама. Уградња одговарајућег окова са 

минимум 3 тешке штелујуће троделне шарке по крилу носивости 160 кг. Окови 

произвођача „Стублина“, „Г-У БКС“ или одговарајући. 

  

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ: Вредност Уговора о јавној набавци бр. 26-41 од 

25.02.2019. године (код добављача заведено: 63/2019 од 25.02.2019. год.) је: 

31.150.032,05 динара без ПДВ-а, односно 37.380.038,46 динара са ПДВ-ом. 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена. 

У случају да постоје две или више понуда са истом ценом понуде, наручилац ће доделити 

уговор понуђачу који понуди дужи гарантни рок, а уколико је и гарантни период исти, 

наручилац ће доделити уговор понуђачу који понуди краћи рок завршетка радова. 

 

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА: Три (3) примљене понуде. 
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ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 

- Највиша: Понуда бр.1756, са ценом од 36.973.386,24 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 44.368.063,49 динара (рсд.) са ПДВ-ом 

- Најнижа: Понуда бр.1757, са ценом од 20.487.000,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 24.584.400,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом 

 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА: 

- Највиша: Понуда бр.1758, са ценом од 31.150.032,05 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 37.380.038,46 динара (рсд.) са ПДВ-ом 

- Најнижа: Понуда бр.1758, са ценом од 31.150.032,05 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 37.380.038,46 динара (рсд.) са ПДВ-ом 

 

ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО 

ПОДИЗВОЂАЧА: Нема 

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Одлука о додели уговора бр. 

26-5/2019 од 23.01.2019. године. 

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА: Уговор о јавној набавци бр. 26-41 од 25.02.2019. 

године (код добављача заведено: 63/2019 од 25.02.2019. год.)  је закључен 25.02.2019. 

год. 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ: Група понуђача: СЗР „Линија“ Добривојевић 

Зоран пр из Ваљева, Заобилазни пут бб, 14000 Ваљево, МБ: 55569649; ПИБ: 101900009, 

као овлашћени члан групе и члана групе Г.П.Д. „Кеј“ д.о.о. из Ваљева, ул. Владике 

Николаја 29б, 14000 Ваљево, МБ: 073672365; ПИБ: 100068813 

 

ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА: Уговор важи до извршења предметних радова, односно 

уговореног рока од 45 дана од дана увођења извођача у посао. 

 

ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА: Измена 

уговора је могућа у складу са чланом 115. ЗЈН. 

 

 

 

Комисија за ЈН ОП радова бр. 08/19 

 


