
 

ЈП “Ковински комуналац“ Ковин 

Број: 02-1688/7-16 

ЈНМВ број: I-017/1-16 

Дана: 20.05.2016. 

К о в и н  

 

 

 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС 124/12, 14/2015 и 68/2015), 

одговорно лице наручиоца ЈП “Ковински комуналац“ Ковин, доноси 

 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Бира се као најповољнија понуда понуђача  ДОО „СИМ“ Нови Сад, број понуде заведене код 

Наручиоца 02-1818/1-16 од 16.05.2016.године, за набавку плоча, лимова, трака и фолија у вези са 

грађевинским материјалом по I партији (профили, плоче, лимови), по јавној набавци број I-017/1-16. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Наручилац је дана 09.05.2016.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности број I-017/1-16, за набавку плоча, лимова, трака и фолија у вези са грађевинским материјалом за I 

партију. 

 За наведену набавку наручилац је објавио јавни позив за прикупљање понуда и конкурсну 

документацију на Порталу јавних набавки дана 10.05.2016.године.  

 До истека рока за подношење понуда, тј. до 18.05.2016.године до 11:00 часова на адресу 

наручиоца пристигле су понуде следећих понуђача и то у наведеном редоследу: 

 

 

Након спроведног отварања понуда лице овлашћено за спровођење поступка приступило је 

стручној оцени понуда и сачинио извештај о истом. 

 У извештају о стручној оцени понуда број 02-1688/6-16 од 19.05.2016.године, констатовано је 

следеће: 

 

1. Подаци о јавној набавци: 

    Предмет јавне набавке је набавка плоча, лимова, трака и фолија у вези са грађевинским материјалом, за 

I партију (профили, плоче, лимови), процењене вредности 200.000,00 динара без ПДВ-а.  
 

2. Након отварања понуда олашћено лице за спровођење поступка јавне набавке приступило је стручној оцени 

понуда и понуду понуђача ДОО „Сигма“ Ковин за I партију, оценило као неприхватљиву 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”. 

Понуда понуђача за I партију оцењена је као неприхватљива јер понуђач није доставио Изјаву о испуњености 

услова из члана 75. ЗЈН као доказ да испуњава све услове прописане чланом 75. Закона, која је била саставни 

део конкурсне документације. Такође саставни део конкурсне документације био је и Модел уговора који 

Понуђач није доставио уз понуду. 

 

 

 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Време 

пријема 

02-1818/1-16 ДОО „СИМ“ Нови Сад 16.05.2016. 09:00 

02-1850/1-16 ТП „Бојан“ ДОО Нови Београд 17.05.2016. 09:10 

02-1869/1-16 ДОО „ВИР Импекс“ Београд 18.05.2016. 10:30 

02-1870/1-16 ДОО „Сигма“ Ковин 18.05.2016. 10:40 



 

3. Критеријум за оцењивање понуда за I партију је „најнижа понуђена цена“. 

У складу са чланом 107. став 4. ЗЈН наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену 

цену већу од процењене вредности јавне набавке, ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене 

цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке. 

Преостале три понуде оцењене су као одговарајуће, док су цене у понудама веће од процењене вредности 

јавне набавке која износи 200.000,00 динара, те је Наручилац у складу са чланом 107. став 4. ЗЈН рангирао 

понуде понуђача које су оцењене као одговарајуће: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Након извршеног рангирања понуда, односно формиране ранг листе за I партију, оцењена је као 

најповољнија понуда понуђача  ДОО „СИМ“ Нови Сад, број понуде заведене код Наручиоца 02-1818/1-16 од 

16.05.2016.године, те се предлаже Наручиоцу њихов избор за јавну набавку број I-017/1-16, набавка плоча, 

лимова, трака и фолија у вези са грађевинским материјалом, за I партију (профили, плоче, лимови), с тим 

да уговорена вредност не може прећи процењену вредност јавне набавке, која износи 200.000,00 динара без 

обрачунатог ПДВ-а. 

 

 

 

4. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 

После стручне оцене понуда констатује се да је понуда понуђача ДОО „СИМ“ Нови Сад, број 

понуде заведене код Наручиоца 02-1818/1-16 од 16.05.2016.године, најповољнија за набавку плоча, лимова, 

трака и фолија у вези са грађевинским материјалом по I партији (профили, плоче, лимови), по јавној набавци 

број I-017/1-16. 

 

 

 

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог о избору понуђача за доделу уговора, те је на 

основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се понуда понуђача ДОО „СИМ“ Нови 

Сад, број понуде заведене код Наручиоца 02-1818/1-16 од 16.05.2016.године, бира као најповољнија за 

набавку плоча, лимова, трака и фолија у вези са грађевинским материјалом по I партији (профили, плоче, 

лимови), по јавној набавци број I-017/1-16. 

 
 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  Против ове Одлуке може се 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. 

Позиција: Назив / Име понуђача Понуђена цена без ПДВ-а 

1. ДОО „СИМ“ Нови Сад 222.357,00 

2. ТП „Бојан“ ДОО Нови Београд 231.550,00 

3. ДОО „ВИР Импекс“ Београд 244.725,00 


