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web: www.dkcb.rs 

Број јавне набавке: 02/2017 
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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и извештаја комисије за јавне набавке број 842 од 
19.09.2017.године, директор Дечјег културног центра Београд, доноси: 

ОДЛУКУ 

о додели уговора 

Дечји културни центар Београд, као наручилац, у поступку јавне набавке бр. 02/2017,
Уговор о јавној набавци сценских завеса и сценског осветљења за Велику салу ДКЦБ
додељује ELEKTROVAT d.o.o. Beograd, Шуматовачка бр. 124/6, Београд, ПИБ 
100898489, матични број 07373856. 

Образложење 

Наручилац је дана 14.08.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности бр. 695, за јавну набавку сценских завеса и сценског 
осветљења за Велику салу ДКЦБ, редни број јавне набавке 02/2017.

За наведену јавну набавку наручилац је дана 02.09.2017. године, објавио позив за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднете су 2 (две) понуде. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној 
оцени понуда и сачинила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 842 од 19.09.2017.године, Комисија за јавне 
набавке је констатовала следеће: 

- Предмет јавне набавке: набавка сценских завеса и сценског осветљења за
Велику салу ДКЦБ.

- Ознака из општег речника набавке: 39515100-6-завесе, 31000000-6 Електричне
машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета 31500000-1 Расветна
опрема и електричне светиљке

- Редни број јавне набавке у плану набавки: 0212017.

- Поступак јавне набавке је јавна набавка мале вредности.

- Процењена в�едност јавне набавке је 1.319.000,00 динара.
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- Средства за јавну набавку су предвиђена су буџетом града Београда за 2017.
годину.

- Набавка је предвиђена у плану набавки за 2017. годину.

- У поступку јавне набавке поднете су 2 (две) понуде.

- Јавно отварање понуда одржано је 11.09.2017. са почетком у 12:30 часова.

Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача 
Број под којим је Датум и час пријема Понуђена цена без 
понуда заведена понуде пдв 

ELEKTROVAT d.o.o. 799 11.09.2017.године 
1.047.647,00 РСД 

Шуматовачка 126, Београд, 10:35 часова 
ПИБ 100898489, 
Матични број 07373856. 

СВЕТЛОСТ ТЕАТАР д.о.о. 800 11.09.2017.године 
799.126,85 РСД 

Милована Шарановића 11, 11 :50 часова 
Београд, 
ПИБ 100004149, 
матични број 17075721. 

/ / / 

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

Понуда понуђача СВЕТЛОСТ ТЕАТАР д.о.о., Милована Шарановића 11, Београд, ПИБ 
100004149, матични број 17075721, број понуде 800 од 11.09.2017. године ОДБИЈА СЕ 
као неприхватљива из следећих разлога: 

• Наручилац је у поглављу IV конкурсне документације за ЈН 02/2017 у делу
додатни услови под тачком 2. неопходан финансијски капацитет прописао као
услов минималан годишњи приход од 1.000.000,00 динара у претходне 3 године
(2014, 2015, 2016.год)

Наручилац је као тражено средство доказивања наведеног услова доставио
извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) за 2013,
2014. и 2015. годину.

Такође, у складу са чланом 79. Закона о јавним набавкама, Наручилац није навео у
понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

• Наручилац је у поглављу 11 конкурсне документације за ЈН 02/2017 у оквиру
техничких карактеристика и квалитета добара, позиција бр.3. завесе и шине -
прецизно одредио да је потребно да се израде, испоруче и монтирају завесе
димензија (тачка 3.3 - висине 5м х ширине 12,5м - комада 2 и тачка 3.4 - висине
4,9м х ширине 12,5м - комада 2), црне боје, тежине 400 g/m2, од позоришног
плиша, нефалтано, 100 % памук, негориво по DIN 4102 81, NF М1, NFPA 701 (или
одговарајуће). Завеса на једном дужем крају има "рингли це" за качење на колица.

Тежина завесе (,,грамажа") по квадратном метру је прецизно дефинисана у складу
са постојећом сценском опремом и техником Наручиоца, да би се уредно испунили



функционални захтеви опреме за коју се врши јавна набавка, а за тип завесе која је 
Наручиоцу потребна на јасно дефинисаном делу сцене у великој сали. 

Понуђач СВЕТЛОСТ ТЕАТАР д.о.о је у својој понуди број 800 од 11.09.2017.године 
доставио узорак тканине за завесе, доказе и сертификате за производ тежине 
450 g/m2. 

Наручилац је у свом захтеву јасно прецизирао тежину (,,грамажу") завесе у односу 
на сценску опрему и технику којом располаже, а да би обезбедио оптималне услове 
за припрему и извођење програма на сцени Наручиоца. Повећана тежина 
материјала за завесе за 12,5 % (уместо тражених 400 g/m2, нуди се 450 g/m2), 
изазвала би додатно оптерећење делова конструкције и опреме на сцени 
Наручиоца, што је ризик који Наручилац не може да преузме и толерише. Исто тако 
умањиле би се техничке могућности оптималне употребе завеса у фазама 
припреме и извођења програма на сцени Наручиоца. 

Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда, 

констатовала да уговор треба доделити понуђачу ELEKTROVAT d.o.o. Београд који је 
доказао да испуњава све обавезне и додатне услове из конкурсне документације. 

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 1.047.647,00 РСД. 

Директор Дечјег културног центра Београд је прихватио предлог Комисије за јавне 
набавке о избору најповољније понуде и донео одлуку о додели уговора као у изреци 
ове одлуке. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев 
за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 

Директор 

Доставити: 

- објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници www.dkcb.rs

- за документацију
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