
ЈП “Ковински комуналац“ Ковин 

Број: 02-2636/9-16 

ЈНМВ број: I-023/1-16 

Дана: 29.07.2016. 

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: 

1.  ДОО „Код фарбара“ Панчево, број понуде заведене код Наручиоца 02-2826/1-16 од 26.07.2016.године, за 

јавну набавку број I-023/1-16, набавка боја, лакова и сродних материјала за I партију 

2.  ДОО „Roma Company“ Земун, број понуде заведене код Наручиоца 02-2798/1-16 од 25.07.2016.године за 

јавну набавку број I-023/1-16, набавка боја, лакова и сродних материјала за II партију 

3. ДОО Три „О“ Аранђеловац, број понуде заведене код Наручиоца 02-2814/1-16 од 26.07.2016.године, за 

јавну набавку број I-023/1-16, набавка боја, лакова и сродних материјала за III партију. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Наручилац је дана 12.07.2016.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности број I-023/1-16, за јавну набавку боја, лакова и сродних материјала. 

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

документацију на Порталу јавних набавки дана 18.07.2016.године. 

 До истека рока за подношење понуда, тј. до 26.07.2016.године на адресу наручиоца пристигле су 

понуде следећих понуђача и то у наведеном редоследу: 

 

 

Након спроведног отварања понуда лице овлашћено за спровођење поступка јавне набавке 

приступило је стручној оцени понуда и сачинило извештај о истом. 

 У извештају о стручној оцени понуда број 02-2636/8-16 od 28.07.2016.године, констатовано је 

следеће: 

 

1. Врста предмета јавне набавке је добро. 

 

2. Подаци о јавној набавци: 

    Предмет јавне набавке је набавка боја, лакова и сродних материјала, процењене вредности 964.605,92 

динара без ПДВ-а. Набавка је подељена у три партије и то процењене вредности за прву партију 500.000,00 

динара, за другу партију 214.605,92 динара и за трећу партију 250.000,00 динара без ПДВ-а. 

Редни број јавне набавке је I-023/1-16. 

Процењена вредност јавне набавке ( без ПДВ-а)  500.000,00 за I, 214.605,92 за II и 250.000,00 за III партију 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)    500.000,00 за I, 257.527,10 за II и 250.000,00 за III партију 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)   600.000,00 за I, 540.000,00 за II и 300.000,00 за III партију 

 

 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив или шифра ппонуђача Датум 

пријема 

Време 

пријема 

02-2779/1-16 ТП „Бојан“ ДОО Нови Београд 22.07.2016. 09:00 

02-2798/1-16 ДОО „Roma Company“ Земун 25.07.2016. 08:30 

02-2799/1-16 I партија 

02-2799/2-16 II партија 

02-2799/3-16 III партија 

 

ДОО „Боја“ Београд 

 

25.07.2016. 

 

08:30 

02-2814/1-16 ДОО Три „О“ Аранђеловац 26.07.2016. 08:25 

02-2825/1-16 ДОО „Jonimpex“ Смедерево 26.07.2016. 10:40 

02-2826/1-16 ДОО „Код фарбара“ Панчево 26.07.2016. 10:45 



3. Након истека рока за подношење понуда, тачније 27.07.2016.године у 09:00 часова на адресу наручиоца 

пристигла је понуда понуђача ТР “Фарбара Влада и синови” Ковин, која је неотворена враћена понуђачу. 

 

4. Понуде понуђача ТП „Бојан“ ДОО Нови Београд за I и II партију , ДОО „Jonimpex“ Смедерево за I и II 

партију и  ДОО „Код фарбара“ Панчево за II 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”. 

 

Понуда понуђача ТП „Бојан“ ДОО Нови Београд за I и II партију оцењена је као неприхватљива јер понуђач 

није доказао да испуњава додатне услове за учешће у поступку. Наручилац је конкурсном документацијом 

предвидео да се испуњеност додатних услова за учешће у поступку – захтев у погледу квалитета (члан 76. 

Закона о јавним набавкама „Сл.гласник РС 124/12, 14/2015 и 68/2015) за I тако и за II партију, доказује 

достављањем извештаја о испитивању материјала издатих од стране акредитоване лабораторије и сертификата 

CE „ или одговарајући“. Наиме понуђач није доставио ниједан извештај о испитивању материјала за позиције 

из техничке спецификације и обрасца понуде за I партију, док је за II партију доставио само два извештаја о 

испитивању материјала (за глет масу и лепак за стиропор). 

 

Понуда понуђача  ДОО „Jonimpex“ Смедерево за I и II партију оцењена је као неприхватљива јер понуђач 

није доказао да испуњава додатне услове за учешће у поступку. Наручилац је конкурсном документацијом 

предвидео да се испуњеност додатних услова за учешће у поступку – захтев у погледу квалитета (члан 76. 

Закона о јавним набавкама „Сл.гласник РС 124/12, 14/2015 и 68/2015) за I тако и за II партију, доказује 

достављањем извештаја о испитивању материјала издатих од стране акредитоване лабораторије и сертификата 

CE „ или одговарајући“. Понуђач уз понуду није доставио ништа од тражених доказа. 

 

Понуда понуђача  ДОО „Код фарбара“ Панчево за II партију оцењена је као неприхватљива јер понуђач није 

доказао да испуњава додатне услове за учешће у поступку. Наручилац је конкурсном документацијом 

предвидео да се испуњеност додатних услова за учешће у поступку – захтев у погледу квалитета (члан 76. 

Закона о јавним набавкама „Сл.гласник РС 124/12, 14/2015 и 68/2015) за I тако и за II партију, доказује 

достављањем  извештаја о испитивању материјала издатих од стране акредитоване лабораторије и 

сертификата CE „ или одговарајући“. Понуђач уз понуду није доставио извештаје о испитивању материјала за 

сваку позицију из техничке спецификације и обрасца понуде за II партију. 

 

 

5. Приликом рачунске провере понуда, уочена је рачунска грешка код понуде понуђача ТП „Бојан“ ДОО 

Нови Београд за III партију, након чега је понуђачу упућен допис за давање сагласности за исправку 

рачунске грешке и након добијене писмене сагласност понуђача у складу са чланом 93. став 4. ЗЈН, извршена 

је исправка рачунске грешке и констатовано да понуда за III партију, уместо 94.170,00 динара без ПДВ-а, 

износи 106.320,00 динара без ПДВ-а, грешка је уочена код позиције 56. која након исправке износи 4.500,00 

динара (10 ком х 450 = 4.500) уместо 450,00 динара и код позиције 57. која након исправке износи 9.000,00 

динара (20 ком х 450 = 9.000) уместо 450,00 динара. 

Такође је уочена рачунска грешка код понуде понуђача ДОО ТРИ „О“ Аранђеловац за III партију, и након 

добијене писмене сагласност понуђача у складу са чланом 93. став 4. ЗЈН, извршена је исправка рачунске 

грешке и констатовано да понуда за III партију, уместо 179.575,00 динара без ПДВ-а, износи 62.535,00 динара 

без ПДВ-а, грешка је уочена код позиције 52. која након исправке износи 1.540,00 динара (20 ком х 77 = 

1.540), уместо118.580,00 динара. 

 

 

6. Понуде које су оцењене као благовремене, одговарајуће и прихватљиве рангиране су применом критеријума 

„економски најповољнија понуда“. 

 

Критеријум за оцењивање понуда за I, II и III партију је „економски најповољнија понуда“ и то на основу 

следећих елемената критеријума: 

 1. Цена  60 пондера  

 2. Услови плаћања  15 пондера 

 3. Рок испоруке  15 пондера 

 4. Место испоруке  10 пондера 

 

 

 

 



 

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА – Ц ( 60  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. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА – УП ( 15 пондера ) 

Понуђачу није дозвољно да захтева аванс. Упоређује се број дана одложеног плаћања (максимално 45 

дана), за сваку од понуда појединачно. Понуда са најдужим роком одложеног плаћања добија максималан број 

пондера. Остале понуде добијају пондере тако што се укупан број бодова множи са односом дужине 

одложеног плаћања понуде која се бодује и понуде са најдужим роком одложеног плаћања. 

 

УП пон               УП мах – Најдужи рок одложеног плаћања од свих понуда које се бодују 

УП = ---------------- х ББ               УП пон  - Услови плаћања понуде која се пондерише 

 УП мах                БП – број пондера 

 

 

3. РОК ИСПОРУКЕ – Р ( 15 пондера ) 

Пондерише се рок испоруке, односно преузимања добра тако што се пондери додељују за: 

- рок испоруке 1 дан од наруџбе   15 пондера 

- рок испоруке 2 дана од наруџбе  10 пондера 

- рок испоруке више од 2 дана од дана наруџбе       0 пондера 

 

4. МЕСТО ИСПОРУКЕ – МИ ( 10 пондера ) 

Пондерише се место испоруке тако што се пондери додељују за: 

- место испоруке – ф-цо Наручилац - Ковин  10 пондера 

- место испоруке – ф-цо Понуђача     0 пондера 

 

 

 

                                           I  ПАРТИЈА – понуђачи и елементи критеријума 

    

ДОО „Roma Company“ Земун ДОО „Боја“ Београд ДОО „Код фарбара“ Панчево 

Цена 319.480,00 Цена 328.679,00 Цена 315.590,70 

Плаћање одложено 45 дана  Плаћање одложено 30 дана  Плаћање одложено 45 дана  

Рок испоруке 5 дана Рок испоруке 7 дана Рок испоруке 48 сати (2 дана) 

Место испоруке 

ф-цо наручилац, Ковин 

Место испоруке 

ф-цо наручилац, Ковин 

Место испоруке 

ф-цо понуђач 

 

      

 

 

Број 

пондера 

ДОО „Roma Company“ 

Земун 

 

ДОО „Боја“ 

Београд 

 

ДОО „Код фарбара“ 

Панчево 

Цена                       60 59,27 57,61 60 

Услови плаћања    15 15 10 15 

Рок испоруке 15 0 0 10 

Место испоруке 10 10 10 0 

УКУПНО:  84,27 77,21 85 

 

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

„Код фарбара“ Панчево, број понуде заведене код Наручиоца 02-2826/1-16 од 26.07.2016.године, те је 

предложено Наручиоцу њихов избор за јавну набавку број I-023/1-16, набавка боја, лакова и сродних 

материјала по I партији. 

 

 



               II  ПАРТИЈА – понуђачи и елементи критеријума 

    

ДОО „Roma Company“ Земун 

 

ДОО „Боја“ Београд 

Цена 64.980,00 Цена 62.628,00 

Плаћање одложено 45 дана  Плаћање одложено 30 дана  

Рок испоруке 5 дана Рок испоруке 7 дана 

Место испоруке 

ф-цо наручилац, Ковин 

Место испоруке 

ф-цо наручилац, Ковин 

 

      

 Број пондера ДОО „Roma Company“ Земун ДОО „Боја“ Београд 

Цена                       60 57,83 60 

Услови плаћања    15 15 10 

Рок испоруке 15 0 0 

Место испоруке 10 10 10 

УКУПНО:  82,83 80 

 

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

„Roma Company“ Земун, број понуде заведене код Наручиоца 02-2798/1-16 од 25.07.2016.године, те је 

предложено Наручиоцу њихов избор за јавну набавку број I-023/1-16, набавка боја, лакова и сродних 

материјала по II партији. 

 

 

                                                 III  ПАРТИЈА – понуђачи и елементи критеријума 

      

ТП „Бојан“ ДОО 

Нови Београд 

ДОО „Roma 

Company“ Земун 

 

ДОО „Боја“ 

Београд 

 

ДОО Три „О“ 

Аранђеловац 

ДОО 

„Jonimpex“ 

Смедерево 

ДОО „Код 

фарбара“ 

Панчево 

 

Цена 106.320,00 Цена 124.085,00 

 

Цена 104.635,00 

 

Цена 62.535,00 

 

Цена 128.390,61 

 

Цена 82.522,70 

Плаћање 

одложено 45 дана  

Плаћање 

одложено 45 дана  

Плаћање 

одложено 30 

дана  

Плаћање 

одложено 45 

дана  

Плаћање 

одложено 30 

дана  

Плаћање 

одложено 45 

дана  

Рок испоруке 1 

дан 

Рок испоруке 5 

дана 

Рок испоруке 7 

дана 

Рок испоруке 2 

дана 

Рок испоруке 5 

дана 

Рок испоруке 48 

сати (2 дана) 

Место испоруке 

ф-цо наручилац, 

Ковин 

Место испоруке 

ф-цо наручилац, 

Ковин 

Место испоруке 

ф-цо наручилац, 

Ковин 

Место испоруке 

ф-цо наручилац, 

Ковин 

Место испоруке 

ф-цо понуђач 

Место испоруке 

ф-цо понуђач 

 

        

 

 

Број 

пондера 

ТП „Бојан“ 

ДОО Нови 

Београд 

ДОО „Roma 

Company“ 

Земун 

ДОО 

„Боја“ 

Београд 

ДОО  

Три „О“ 

Аранђеловац 

ДОО 

„Jonimpex“ 

Смедерево 

ДОО „Код 

фарбара“ 

Панчево 

Цена                       60 35,29 30,24 35,86 60 29,22 45,47 

Услови плаћања    15 15 15 10 15 10 15 

Рок испоруке 15 15 0 0 10 0 10 

Место испоруке 10 10 10 10 10 0 0 

УКУПНО:  75,29 55,24 55,86 95 39,22 70,47 

 

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

Три „О“ Аранђеловац, број понуде заведене код Наручиоца 02-2814/1-16 од 26.07.2016.године, те је 

предложено Наручиоцу њихов избор за јавну набавку број I-023/1-16, набавка боја, лакова и сродних 

материјала по III партији. 

 

 

 

 



 

 

7. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 

После стручне оцене понуда и њиховог рангирања констатује се да је понуда понуђача ДОО „Код фарбара“ 

Панчево, број понуде заведене код Наручиоца 02-2826/1-16 од 26.07.2016.године, економски најповољнија за 

набавку боја, лакова и сродних материјала по I партији,  понуда понуђача ДОО „Roma Company“ Земун, број 

понуде заведене код Наручиоца 02-2798/1-16 од 25.07.2016.године економски најповољнија за набавку боја, 

лакова и сродних материјала по II партији и понуда понуђача ДОО Три „О“ Аранђеловац, број понуде 

заведене код Наручиоца 02-2814/1-16 од 26.07.2016.године економски најповољнија за набавку боја, лакова и 

сродних материјала по III партији. 

 

 

 

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 „Код фарбара“ 

Панчево, број понуде заведене код Наручиоца 02-2826/1-16 од 26.07.2016.године, бира као економски 

најповољнија за набавку боја, лакова и сродних материјала по I партији, понуда понуђача ДОО „Roma 

Company“ Земун, број понуде заведене код Наручиоца 02-2798/1-16 од 25.07.2016.године, бира као економски 

најповољнија за набавку боја, лакова и сродних материјала по II партији и понуда понуђача ДОО Три „О“ 

Аранђеловац, број понуде заведене код Наручиоца 02-2814/1-16 од 26.07.2016.године, бира као економски 

најповољнија за набавку боја, лакова и сродних материјала по партији III. 

 

 

 

 

 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. 


