
 

 

ЈП “Ковински комуналац” Ковин     

Број: 02-605/8-16 

ЈНМВ број: I-014/1-16       

Дана: 17.03.2016.godine 

К о в и н          

 

 

 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС” 124/12, 14/2015 и 68/2015), 

одговорно лице наручиоца ЈП “Ковински комуналац“ Ковин, доноси 

 

 

 

 

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке мале вредности за набавку резервних делова за теретна 

возила, доставна возила и аутомобиле за I партију (делови за камионе) и за IV партију  (аутоелектрика), 

редни број ЈНМВ I-014/1-16 из разлога што су све понуде понуђача који су поднели понуде за наведене 

партије одбијене као неприхватљиве, односно прелазе процењену вредност јавне набавке за I и IV партију. 

 

  

О б р а з л о ж е њ е  

 

Наручилац је дана 29.02.2016.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности број I-014/1-16, за набавку резервних делова за теретна возила, доставна возила и аутомобиле.  

За наведену набавку Наручилац је објавио јавни позив и конкурсну документацију на Порталу 

јавних набавки дана 02.03.2016.године. 

 До истека рока за подношење понуда, тј. до 10.03.2016.године на адресу наручиоца пристигле су 

понуде следећих понуђача и то у наведеном редоследу: 

 

Процењена вредност јавне набавке ( без ПДВ-а) износи за I партију 550.000,00 динара (делови за 

камионе) и за IV партију 100.000,00 динара (аутоелектрика). 

 

Понуде понуђача ДОО „19.децембар“ Пријепоље, ДОО „Ауто промет“ Нови Сад, ДОО „Славија 

ауто“ Панчево и  група понуђача ДОО „Беопрактик“ Београд и  ДОО„Dragon Fly“ Београд за I i IV 

партију оцењене су као неприхватљиве  у смислу члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама 

који каже “прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних 

недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе 

понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке”. 

Комисија је након отварања понуда и прегледа горе наведене понуде понуђача оценила као 

неприхватљиве јер прелазе износ процењене вредности за I и IV партију. 

 

 

 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив или шифра ппонуђача Датум 

пријема 

Време 

пријема 

02-733/1-16 ДОО „19.децембар“ Пријепоље 08.03.2016. 08:30 

02-751/1-16 ДОО „Ортекс УРО Гроуп“ Крушевац 09.03.2016. 08:30 

02-756/1-16 ДОО „Ауто промет“ Нови Сад 09.03.2016. 10:50 

02-783/1-16 ДОО „Гроуп Енигма МЦ“ ПД Крушевац 10.03.2016. 08:30 

02-788/1-16 ДОО „Славија ауто“ Панчево 10.03.2016. 10:20 

02-789/1-16 Група понуђача ДОО „Беопрактик“ Београд и ДОО 

„Dragon Fly“ Београд 

10.03.2016. 10:25 



 

Процењена вредност за I партију износи 550.000,00 динара, док понуде понуђача износе ДОО 

„19.децембар“ Пријепоље – 557.767,00 динара, ДОО „Ауто промет“ Нови Сад – 1.057.947,00 динара, ДОО 

„Славија ауто“ Панчево – 956.390,00 динара и  група понуђача ДОО „Беопрактик“ Београд и  ДОО„Dragon 

Fly“ Београд – 604.950,00 динара. 

Процењена вредност за IV партију износи 100.000,00 динара, док понуде понуђача износе ДОО 

„19.децембар“ Пријепоље – 108.735,00 динара (уместо 67.490,00, добијена писмена сагласност од 

Понуђача за исправку рачунске грешке) ДОО „Ауто промет“ Нови Сад – 174.486,00 динара, ДОО 

„Славија ауто“ Панчево – 166.711,00 динара и  група понуђача ДОО „Беопрактик“ Београд и  ДОО„Dragon 

Fly“ Београд – 110.195,00 динара. 

 

На основу члана 107. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС” 124/12, 14/2015 и 68/2015), како 

се нису стекли услови за доделу уговора наручилац доноси Одлуку о обустави поступка. 

 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке може се 

                 наручиоцу поднети захтев за  

                 заштиту права у року од 5 (пет) 

                 дана од дана објављивања Одлуке  

     на Порталу јавних набавки 

 

      

      

      
               в.д. директора, 

          Урош Јовановић дипл.инж.арх. 

 


