
 

ЈП “Ковински комуналац“ Ковин 

Број: 02-4454/7-16 

ЈНМВ број: I-007-3-16 

Дана: 15.11.2016. 

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 ТП „Бојан“ ДОО Нови Београд, број понуде 

заведене код Наручиоца 02-4544/1-16 од 09.11.2016.године, за набавку шљунка, песка, дробљеног камена и 

агрегата за I партију (сепарисани шљунак) и за II партију (природни шљунак и песак), по јавној набавци 

број I-007-3-16. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Наручилац је дана 03.11.2016.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности број I-007-3-16, за јавну набавку шљунка, песка, дробљеног камена и агрегата. 

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

документацију на Порталу јавних набавки дана 04.11.2016.године. 

 До истека рока за подношење понуда тј.до 14.11.2016.године 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 сачинило извештај о истом. 

 

 У извештају о стручној оцени понуда број 02-4454/6-16 od 15.11.2016.године, констатовано је 

следеће: 

1. Подаци о јавној набавци: 

    Предмет јавне набавке је набавка шљунка, песка, дробљеног камена и агрегата, процењене вредности 

1.100.000,00 динара без ПДВ-а. Набавка је подељена у две партије и то процењене вредности за прву 

партију 700.000,00 динара и за другу партију 400.000,00 динара. 

Редни број јавне набавке је I-007-2-16. 

Процењена вредност јавне набавке ( без ПДВ-а)  700.000,00 за I  и 400.000,00   динара за II партију         

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)    700.000,00 за I  и 400.000,00   динара за II партију 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)   840.000,00 за I  и 480.000,00   динара за II партију 

 

2. Неблаговремених понуда није било. 
 
3. Након отварања понуда и стручне оцене понуда обе пристигле понуде оцењене су као благовремене, 

одговарајуће и прихватљиве. 

 

 

 

 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив или шифра ппонуђача Датум 

пријема 

Време 

пријема 

02-4544/1-16 ТП „Бојан“ ДОО Нови Београд 09.11.2016. 09:30 

02-4589/1-16 САТР „Грубић комерц“ Ковин 14.11.2016. 10:30 



 

 

4. Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“ и на основу наведеног критеријума 

формирана је ранг листа за I партију: 

 

 

 

 

 

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

као најповољнија понуда понуђача ТП „Бојан“ ДОО Нови Београд, број понуде заведене код Наручиоца 

02-4544/1-16 од 09.11.2016.године, те се предлаже Наручиоцу њихов избор за набавку шљунка, песка, 

дробљеног камена и агрегата за I партију (сепарисани шљунак), по јавној набавци број I-007-3-16. 

 

 

 

На основу критеријума „најнижа понуђена цена“  формирана је ранг листа за II партију: 

 

 

 

 

 

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

као најповољнија понуда понуђача ТП „Бојан“ ДОО Нови Београд, број понуде заведене код Наручиоца 

02-4544/1-16 од 09.11.2016.године, те се предлаже Наручиоцу њихов избор за набавку шљунка, песка, 

дробљеног камена и агрегата за II партију (природни шљунак и песак), по јавној набавци број I-007-3-16. 

 

 

 

 

5. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 

После стручне оцене понуда и њиховог рангирања констатује се је понуда понуђача ТП 

„Бојан“ ДОО Нови Београд, број понуде заведене код Наручиоца 02-4544/1-16 од 09.11.2016.године, 

најповољнија за набавку шљунка, песка, дробљеног камена и агрегата за I партију (сепарисани шљунак) и 

за II партију (природни шљунак и песак), по јавној набавци број I-007-3-16. 

 

 

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 ТП „Бојан“ 

ДОО Нови Београд, број понуде заведене код Наручиоца 02-4544/1-16 од 09.11.2016.године, бира као 

најповољнија за набавку шљунка, песка, дробљеног камена и агрегата за I партију (сепарисани шљунак) и 

за II партију (природни шљунак и песак), по јавној набавци број I-007-3-16. 

 

 

 

 

 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. ТП „Бојан“ ДОО Нови Београд 347.477,00 

2. САТР „Грубић комерц“ Ковин 430.250,00 

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

1. ТП „Бојан“ ДОО Нови Београд 160.290,00 

2. САТР „Грубић комерц“ Ковин 165.750,00 


