
 
 
У складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/12; 14/15 i 68/15),  члана  56. Правилника о ближем уређивању поступка јавне 
набавке у организационим јединицама Градске управе града Београда („Службени лист 
града Београда“ број 18/14, 8/15, 58/15), а на основу Извештаја о стручној оцени 
понуда бр. 1605 од 16.08.2019. године, директор Зоолошког врта града Београда д.о.о. 
доноси  
 

 
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

  

Додељује се Уговор понуђачу Г.Ц. Симкон д.о.о. Крагујевац, са седиштем у улици 
Краљевачког батаљона бр. 322, 34000 Крагујевац, МБ: 20342757, ПИБ: 105220083, кога 
заступа директор Биљана Парезановић, заведена код наручиоца под бројем 1577 од 
12.08.2019. год, а код понуђача под бројем 08/2019 од 08.08.2019. године, у отвореном 
поступку јавне набавке за јавну набавку радова – Ревитализација и преуређење стазе 
„кроз историју Бео зоо врта и Kалемегданске тврђаве“ и пратећи садржаји, јн бр. 
04/2019, са понуђеном ценом од 12.997.683,00 динара без ПДВ-а, односно 
15.597.219,60 динара са ПДВ-ом, гарантним роком од 2 године од дана пријема радова 
и роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда. 
 

Образложење 
 
 

Комисија за јавну набавку je дана 12.08.2019. године у службеним просторијама 
Зоолошког врта града Београда извршила отварање 1 (једне) понудe достављенe на 
Позив за достављање понуда за  Јавну набавку у отвореном поступку – Радова – 2 
Ревитализација и преуређење стазе „кроз историју Бео зоо врта и Kалемегданске 
тврђаве“ и пратећи садржаји, јн бр. 04/2019, дана 12.07.2019. године, број: 1362, о 
чему је састављен Записник о отварању понуда бр. 1584 од дана 12.08.2019. године. 
          Након извршеног отварања понуда и стручне оцене достављених понуда 
Комисија за јавну набавку сачинила дана 16.08.2019. године Извештај о стручној оцени 
понуда и констатовала да је понда бр. 1577 која је једина достављена на адресу 
Наручиоца, дана 12.08.2019. године у 9:00 часова, од стране подносиоца понуде Г.Ц. 
Симкон д.о.о. Крагујевац, ул. Краљевачког батаљона бр. 322, МБ: 20342757, ПИБ: 
105220083, једина и да иста испуњава све услове и критеријуме захтеване Позивом и 
Конкурсном документацијом за јавну набавку у отвореном поступку – Ревитализација и 
преуређење стазе „кроз историју Бео зоо врта и Kалемегданске тврђаве“ и пратећи 
садржаји, јн бр. 04/2019. 
 
Поступак јавне набавке у отвореном поступку спроведен је према Плану набавки за 
2019. годину, није обликован у партијама. 
Процењена вредност цене радова без ПДВ-а је 13.000.000,00 динара, док са 
обрачунатим ПДВ-ом у износу од 15.600.000,00 динара. 
У Извештају о стручној оцени понуде број 1605 од 16.08.2019. године, Комисија за 
јавне набавке је констатовала следеће: 
 
 
 



1) Благовремено, тј. до дана 12.08.2019. године до 10 часова приспела је 
понуда: 
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1. 

 

 
 

      1577 
Г.Ц. СИМКОН 

д.о.о. 
12.08.2019. год. 09:00 

 
 

2) Неблаговремене понуде није било. 
 

3) Нема одбијених понуда због неуобичајено ниске цене. 
 

4) Комисија констатује да је понуђач поднео понуду са следећим ценама, 
евентуалним попустима и осталим елементима: 
 

Редни 
број 

 
 

Број под 
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понуда 
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1. 
 

1577 
Г.Ц. 

СИМКОН 

д.о.о. 
12.997.683,00 30% 

90 
календарских 

дана 

 
 

5) Понуђачи су доставили следеће обрасце и доказе о испуњености 
услова за учешће у поступку: 
 
 

                     Понуђач 
 
 

Понуђач 1 

                      Докази 
 

Да 

 
 

6) Kомисија за јавну набавку је у просторијама Бео зоо врта приступила прегледу и 
стручној оцени благовремено поднете понуде у погледу испуњености услова и 
захтева предвиђених у Позиву за подношење понуде и Конкурсној 
документацији и утврдила следеће: 

 
Понуда бр. 1577 од дана 12.08.2019. године понуђача ГЦ Симкон д.о.о. Крагујевац, ул. 
Краљевачког батаљона бр. 322, МБ: 20342757, ПИБ: 105220083 је прихватљива, јер 
испуњава све услове и захтеве предвиђене у позиву за подношење понуда и 
конкурсној документацији и не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 



 
Након што је Комисија утврдила да је благовремена понуда прихватљива, приступило 
се рачунској контроли понуде и том приликом утврдила да у истој нису начињене 
рачунске грешке, те је применом елемената критеријума за оцену понуда и доделу 
уговора, утврдила следеће: 
 
Како је за ову набавку приступила само једна понуда, понуђача ГЦ Симкон д.о.о. 
Крагујевац, ул. Краљевачког батаљона бр. 322, МБ: 20342757, ПИБ: 105220083,  која је 
и прихватљива, са понуђеном ценом од 12.997.683,00 без ПДВ-а, односно 
15.597.219,60 са обрачунатим ПДВ-ом, гарантним роком од 2 (две) године од дана 
пријема радова и роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда, а на 
основу спроведеног поступка отварања понуда, извршеног прегледа и стручне оцене 
истих, Комисија је мишљења да су у овој јавној набавци, сагласно члану 107. Закона о 
јавној набавци („Сл. гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015, 68/2015), испуњени услови за 
доделу уговора, те даје препоруку директору да доднесе одлуку о додели уговора 
следећем понуђачу: 
 

- ГЦ „Симкон“ д.о.о. Крагујевац, ул. Краљевачког батаљона бр. 322, 
МБ: 20342757, ПИБ: 105220083, који је поднео понуду бр. 1577 од дана 
12.08.2019. године са следећим условима: понуђеном ценом 12.997.683,00 
динара без ПДВ-а, односно 15.597.219,60 динара са обрачунатим ПДВ-ом, 
гарантним роком од 2 године од  дана пријема радова и роком важења понуде 
од 60 дана од дана отварања понуда. 
 

 
7) Критеријум за доделу уговора је: Додела уговора донеће се применом 

критеријума најнижа понуђена цена. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права 
у року од 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки сходно члану 149. став 6. Закона о 
јавним набавкама. Захтев за заштиту права подноси се 
Наручиоцу, а копију Захтева за заштиту права Подносилац 
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту 
права у поступцима јавних набавки.  
 
 
 
 
                                               

    Директор,  
Србољуб Алексић 

 
                                                                                          ________________________ 


