
 

ЈП “Ковински комуналац“ Ковин 

Број: 02-1685/9-16 

ЈНМВ број: I-018/1-16 

Дана: 22.06.2016. 

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 „Максимовић“ Краљево, број понуде заведене 

код Наручиоца 02-2323/1-16 од 20.06.2016.године, за набавку комбиноване машине са прикључцима, мини-

комбинирка, половно-коришћено, по јавној набавци број I-018/1-16. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Наручилац је дана 06.05.2016.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности број I-018/1-16, за јавну набавку  комбиноване машине са прикључцима, мини-комбинирка, 

половно-коришћено. 

 За наведену набавку наручилац је објавио јавни позив за прикупљање понуда на Порталу јавних 

набавки дана 09.05.2016.године. 

 До истека рока за подношење понуда, тј.до продуженог рока до 20.06.2016.године до 11:00 

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

 

Након спроведног отварања понуда Комисија за јавну набавку приступила је стручној оцени 

понуда и сачинила извештај о истом. 

 У извештају о стручној оцени понуда број 02-1685/8-16 od 21.06.2016.године, Комисија за јавну 

набавку констатовала је следеће: 

 

1. Подаци о јавној набавци: 

    Предмет јавне набавке је набавка комбиноване машине са прикључцима, мини-комбинирка, половно- 

коришћено, процењене вредности 4.200.000,00 динара без ПДВ-а.  

Редни број јавне набавке је I-018/1-16. 

Процењена вредност јавне набавке ( без ПДВ-а)   4.200.000.00 динара 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)     4.190.000,00 динара 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)    5.028.000,00 динара 

 

 

2. Комисија је након прегледа понуда, обе пристигле понуде оценила као благовремене, одговарајуће и 

прихватљиве. 

 

 

3. Критеријум за оцењивање понуда је „економски најповољнија понуда“  и то на основу следећих елемената 

критеријума: 

- Цена     54 пондера  

- Рок за испоруку (мах.60 календарских дана)   5 пондера 

- Услови плаћања   10 пондера 

- Година производње возила (2003-2015) 21 пондера 

- Дужина гарантног рока    10 пондера 

 

 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив или шифра ппонуђача Датум 

пријема 

Време 

пријема 

02-2323/1-16 ДОО „Максимовић“ Краљево 20.06.2016. 08:50 

02-2324/1-16 ДОО „Teknoxgroup Srbija“ Врчин 20.06.2016. 10:05 



 

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА – Ц ( 54  пондера ) 

Упоређује се укупна цена без ПДВ-а за сваку од понуда појединачно. Понуда са најнижом ценом 

добија максималан број пондера. Остале понуде добијају пондере тако што се укупан број пондера множи са 

односом  минималне цене и цене понуде која се пондерише. 

 

            Ц мин   Ц мин – Најнижа цена од свих понуда које се пондеришу 

Ц = ------------- х БП  Ц пон  - Цена понуде која се пондерише 

            Ц пон       БП – број пондера 

 

 

 

2. РОК ЗА ИСПОРУКУ МАШИНЕ – Р ( 5 пондера ) 

Упоређује се број календарских дана дат за испоруку машине, за сваку од понуда појединачно. Понуда 

са најкраћим роком добија максималан број пондера. Остале понуде добијају пондере тако што се укупан број 

пондера множи са односом најкраћег рока за испоруку машине и рока понуде која се пондерише. Напомена: 

максималан рок испоруке је 60 дана. 

 

 Р мин   Р мин – Најкраћи рок испоруке од свих понуда које се пондеришу 

Р = ---------------- х БП  Р пон  - Рок испоруке понуде која се пондерише 

 Р пон   БП – број пондера 

 

 

 

3. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА – УП ( 10 пондера ) 

Упоређују се услови плаћања за сваку од понуда појединачно. Понуда која не тражи аванс добија 

максималан број бодова. Остале понуде добијају бодове пропорционално у зависности од висине аванса који 

потражују. 

              

УП = ( 1 - УПпон ) х БП         УПпон–Тражени аванс (проценат) посматране понуде која се пондерише  

                     БП – број пондера 

          

 

4. ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ МАШИНЕ ОД 2003 ДО 2015. - ГП ( 21 пондер ) 

Пондерише се година производње машине, и то на основу следећих подкритеријума: 

- Година производње 2003. и 2004.   3 пондера 

- Година производње 2005. и 2006.   6 пондера 

- Година производње 2007. и 2008.   9 пондера 

- Година производње 2009. и 2010. 12 пондера 

- Година производње 2011. и 2012. 15 пондера 

- Година производње 2013.  18 пондера 

- Година производње 2014. и 2015. 21 пондер 

 
 

 

4. ДУЖИНА ГАРАНТНОГ РОКА - ГР ( 10 пондера ) 

Пондерише се дужина гарантног рока, за сваку од понуда појединачно. Понуда са најдужим гарантним 

роком добија максималан број пондера. Остале понуде добијају пондере тако што се укупан број пондера 

множи са односом  дужине гарантног рока понуде која се пондерише и понуде са најдужим гарантним роком. 

 

  ГР пон   ГР макс – Најдужи гарантни рок од свих понуда које се пондеришу 

ГР = --------------- х БП  ГР пон  - Гарантни рок  понуде која се пондерише 

  ГР макс  БП – број пондера 

 

 

 

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, уговор ће бити додељен оном понуђачу који је 

понудио машину са млађом годином производње, уколико понуђачи понуде и исту годину производње, 

уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио дужи гарантни рок машине. 

 

 



 

ПОНУЂАЧИ – цена и комерцијални услови 

   

ДОО „Максимовић“ Краљево ДОО „Teknoxgroup Srbija“ Врчин 

Цена без ПДВ-а: 4.190.000,00 Цена без ПДВ-а: 4.195.900,00 

Рок испоруке 3 календарска дана Рок испоруке 3 календарска дана 

Услови плаћања: 2 дана од овере фактуре Услови плаћања: 2 дана од дана овере фактуре 

Година производње: 2015. Година производње: 2015. 

Гарнција: 12 месеци Гарнција: 12 месеци 

 

      

 
 

Број бодова ДОО „Максимовић“ Краљево ДОО „Teknoxgroup Srbija“ Врчин 

Цена                       54 54 53,92 

Рок испоруке            5 5 5 

Услови плаћања    10 10 10 

Година производње 21 21 21 

Гаранција 10 10 10 

УКУПНО:  100 99,92 

 

 

Након извршеног пондерисања, оцењена је као економски најповољнија понуда понуђача ДОО 

„Максимовић“ Краљево, број понуде заведене код Наручиоца 02-2323/1-16 од 20.06.2016.године, те је 

Комисија за јавну набавку предложила Наручиоцу њихов избор за набавку комбиноване машине са 

прикључцима, мини-комбинирка, половно-коришћено, по јавној набавци број I-018/1-16. 

 

 

 
4. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 

Комисија је после стручне оцене понуда и њиховог рангирања констатовала да је понуда 

понуђача ДОО „Максимовић“ Краљево, број понуде заведене код Наручиоца 02-2323/1-16 од 

20.06.2016.године, економски најповољнија за набавку комбиноване машине са прикључцима, мини-

комбинирка, половно-коришћено, по јавној набавци број I-018/1-16. 

 

 

 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије о избору понуђача за доделу 

уговора, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се понуда понуђача ДОО 

„Максимовић“ Краљево, број понуде заведене код Наручиоца 02-2323/1-16 од 20.06.2016.године, бира као 

економски најповољнија за набавку комбиноване машине са прикључцима, мини-комбинирка, половно- 

коришћено, по јавној набавци број I-018/1-16. 

 

 

 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке понуђач може 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. 


