
 
 
 

                           

 

 

Наручилац : TARA INTERNATIONAL CONSULTING доо 

Адреса: Народног Фронта 73а/52 

Место: Нови Сад 

Број одлуке: 1.1./2021 SEED 3/1 

Датум 22.11.2021. године 

 

 

Директор TARA INTERNATIONAL CONSULTING доо доноси: 

 

О Д Л У К У 

о додели уговора 

 

 ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу “СЕТ” доо из Шапца, по основу понуде број 21878/21/I, од 

05.11.2021. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 11.10.2021. године донео одлуку о покретању отвореног поступка јавне 

набавке бр.1.1./2021 SEED 3, за јавну набавку радова Изградња објекта тренинг центра-ДЕО 1* 

на катастарској парцели број 1489/6 КО Поцерски Причиновић”, бр. 1.1./2021 SEED 3. Позив за 

подношење понуда и конкурсна документација објављни су у листу ПОЛИТИКА и интернет 

страници TARA INTERNATIONAL CONSULTING доо  дана 22.20.2021. године. До истека рока за 

подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су три (3) понуде. У извештају о стручној 

оцени понуда, од 10.11.2021. и 16.11.2021. године, Комисија за јавну набавку је констатовала 

следеће: 

 

1)Подаци о јавној набавци:  

 

Предмет јавне набавке: Изградња објекта тренинг центра-ДЕО 1* на катастарској парцели број 

1489/6 КО Поцерски Причиновић 

 Редни број јавне набавке: 1.1./2021 SEED 3  

Подаци из плана јавних набавки:  Јавна набавка је предвиђена планом јавних набавки у оквиру 

пројекта SEED Step 3.  

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 105 000 EUR  

 



 
 
 

                           

 

2) Укупан број поднетих понуда: 3 

 

Назив/име понуђача  

Благовремене понуде:  

1.„СЕТ“ ДОО ШАБАЦ 

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) 11 780 218,42 динара  

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) динара 14 136 262.10 динара. 

Рок извршења радова :45 дана 

 

2.ГП „БЕСТ ИЗГРАДЊА“ ДОО НОВИ САД 

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) 12 784 210,24 динара  

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) динара 15 341 052.29 динара 

Рок извршења радова :45 дана 

 

3. „МАШИНОКОП“ ДОО ШАБАЦ 

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) 11 788 450,37 динара  

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) динара 14 146 140.44 динара. 

Рок извршења радова :45 дана 

 

Неблаговремене понуде: нема 

 

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

н/а 

Број под којим је понуда заведена: н/а 

Подносилац понуде : н/а 

Разлози за одбијање понуде : н/а 

Понуђена цена:  н/а  

 

 

 



 
 
 

                           

 

 

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена и рок.  

а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена и рок:  

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

1. Понуда: „СЕТ“ ДОО ШАБАЦ:  11 780 218,42 динара  

Рок извршења радова :45 дана 

2. Понуда „МАШИНОКОП“ ДОО: 11 788 450,37 динара 

Рок извршења радова :45 дана 

3. Понуда ГП „БЕСТ ИЗГРАДЊА“ ДОО НОВИ САД: 12 784 210,24 динара 

Рок извршења радова :45 дана 

 

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: „СЕТ“ ДОО ШАБАЦ 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је технички потпуна и најповољнија 

понуда понуђача„СЕТ“ ДОО ШАБАЦ и предлаже наручиоцу његов избор.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: Не  

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о избору 

најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора 

„СЕТ“ ДОО ШАБАЦ,понуда број 21878/21/I, од 05.11.2021. године.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети жалбу у року 

од 10 дана од дана објаве на web страници taraic.eu.  

 

Одговорно лице:  

Директор 

Хуго А. Мариа ван Вегхел   


