
ЈП “Ковински комуналац“ Ковин 

Број: 02-4358/7-16 

ЈНМВ број: I-015-2-16 

Дана: 16.11.2016. 

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 „Албо“ Земун заведена код Наручиоца под 

бројем 02-4537/1-16 од 08.11.2016.године, за јавну набавку мале вредности број I-015-2-16, набавка ХТЗ 

опреме. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Наручилац је дана 27.10.2016.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности број I-015-2-16, за набавку ХТЗ опреме. 

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

документацију на Порталу јавних набавки дана 01.11.2016.године.  

 До истека рока за подношење понуда, тј. до 09.11.2016.године до 12:00 часова на адресу 

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

 

Након спроведног отварања понуда лице овлашћено за спровођење поступка и стручно лице које 

је учествовало у изради конкурсне документације приступили су стручној оцени понуда и сачинили извештај о 

истом. 

 У извештају о стручној оцени понуда број 02-4358/6-16 од 14.11.2016.године, констатовано је 

следеће: 

 

1. Подаци о јавној набавци: 

     Предмет јавне набавке је набавка ХТЗ опреме, процењене вредности 500.000.00 динара без ПДВ-а.  

     Редни број јавне набавке је I-015-2-16. 

     Процењена вредност јавне набавке ( без ПДВ-а)   500.000,00 динара 

     Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)     500.000,00 динара 

     Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)    600.000,00 динара 

 

2. Неблаговремених понуда није било. 

 

3. Након отварања понуда лице овлашћено за спровођење поступка у сарадњи са лицем које је учествовало у 

изради конкурсне документације приступили су стручној оцени понуда и понуду понуђача ДОО „ТМБ 

Диамонд“ Панчево оценили су 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 ДОО „ТМБ Диамонд“ Панчево оцењена је као неприхватљива јер понуђач није доставио све тражене 

доказе којима се доказују додатни услови за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 76. ЗЈН. 

Наручилац је у техничкој спецификацији навео које доказе понуђач мора да достави за сваки појединачни 

предмет јавне набавке из спецификације. 

 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив или шифра ппонуђача Датум 

пријема 

Време 

пријема 

02-4537/1-16 ДОО „Албо“ Земун 08.11.2016. 15:15 

02-4553/1-16 ДОО „ТМБ Диамонд“ Панчево 09.11.2016. 11:45 



Понуђач за позиције 1. и 2. (ципеле плитке и дубоке) поред декларације о усаглашености са траженим 

стандардом, сертификата о прегледу типа и упутства за употребу, одржавање и складиштење, није доставио 

тражени извештај о испитивању издат од стране акредитоване лабораторије са територије Србије и није 

доставио тражени технички лист производа. Kод позиције 4. (Грета Пилот одело са црвеним паспулима + 

уложак за одело) понуђач није доставио тражени извештај о испитивању улошка за радно одело, позиција 5. 

(рукавице кожне ојачане) није достављен извештај о испитивању издат од стране акредитоване лабораторије 

са територије Србије. За позиције 7. и 9. (рукавице радне и рукавице морнар) поред декларације о 

усаглашености и сертификата о прегледу типа за заштитне рукавице које штите од механичких ризика нису 

достављени тражени извештаји о испитивању издати од стране акредитоване лабораторије са територије 

Србије и технички листови произвођача. Позиције 9. и 10. ( чизме ПВЦ и чизме ПВЦ S5) такође нису 

достављени тражени извештаји о испитивању издати од стране акредитоване лабораторије са територије 

Србије и технички листови произвођача. Позиција 16. (одело кишно) одступа од тражених техничких 

карактеристика, конкурсном документацијом захтевана маса је 190-210 гр/м², док је понуђена 180 гр/м².  

На основу свега наперд наведеног понуда понуђача ДОО „ТМБ Диамонд“ Панчево, заведена код наручиоца 

под бројем 02-4553/1-16 од 09.11.2016.године оцењена је као неприхватљива. 

 

 

4. Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“. 

Како је само једна понуда оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива и то понуда понуђача  ДОО 

„Албо“ Земун заведена код Наручиоца под бројем 02-4537/1-16 од 08.11.2016.године у укупном износу од 

392.970,00 динара без ПДВ-а, предлаже се Наручиоцу њихов избор за набавку ХТЗ опреме, по јавној набавци 

број I-015-2-16. 

 
 

5. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 

Након стручне оцене понуда, оцењена је као најповољнија понуда понуђача ДОО „Албо“ Земун, 

број понуде заведене код Наручиоца 02-4537/1-16 од 08.11.2016.године, и предложено је Наручиоцу њихов 

избор за набавку ХТЗ опреме, по јавној набавци број I-015-2-16. 

 

 

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 „Албо“ Земун, 

број понуде заведене код Наручиоца 02-4537/1-16 од 08.11.2016.године, бира као најповољнија за набавку 

ХТЗ опреме, по јавној набавци мале вредности број I-015-2-16. 

 

 

 

 

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. 


