
             
ЈКП "НИСКОГРАДЊА" 
Међај 19,Ужице 
 Број: 01-17/14 
 Датум: 03.01. 2018. године 
    Ужице 
 
 На основу  члана  108 ЗЈН( Сл. Гласник РС БР. 124/2012. 14/2015 и 68/2015)   и  на 
основу Извештаја комисије за јавне набавке, Директор ЈКП Нискоградња доноси 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

у поступку јавне набавке мале вредности  01-17/14 Уља мазива и друга средства заштите. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда , 
Комисија је у Извештају  о стручној оцени понуда 01-17/14 од 03.01.2018.године, оценила и 
рангирала понуде те Директору ЈКП  „Нискоградња“предложила најповољнију  понуду за 
спровођење предметне јавне  набaвке која није обликованa по партијама. 
На основу законског овлашћења и предлога Комисије,  Директор Снежана Милутиновић је 
донела 

Одлуку о 
 

Избору најповољнијег понуђача за реализацију јавне набавке мале вредности уља мазива и 
друга средства заштите.Усваја се Извештај о стручној оцени понуда 01-17/14 од 
03.01.2018.године за набавку добра уља мазива идруга средства заштите , који је сачинила 
Комисија за јавну набавку, додељује се Уговор понуђачу: Платтнер“ доо Бачка Паланка, 
Новосадски пут бр.19 , 21400 Бачка Паланка. ПИБ 100495597, Матични број 08379866 које 
заступа Ненад Платтнер. „Платтнер“ доо,  је понудио  цену без ПДВ-а 990.282.00 са ПДВ-ом 
1.188-338.40 
 Образложење 
На основу Oдлуке Директора о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара 
бр.01-17/14 од 04.12.2017. године   сачињена је конкурсна  документација која је била 
доступна свим заинтересованим понуђачима на порталу Управе за јавне набавке од 
21.12.2017.године. Благовремено  до 29.12.2017.  године  пристигле су  три понуде:  

2.Понуда бр. 2712/17  од 27.12.2017.године од ДОО „Вискол 2003“  ул. Новодсадски пут 
106. Ветерник , ПИБ 108491763, Матични број 21010111 које заступа Љубиша Дедовић  
2.Понуда бр.14 од 27.12.2017. године од „ Агро-фирм“ доо, Станоја Главаша 28/6 ПИБ 
101200256, Матични број 17233548, које заступа Иван Радисављевић.“  
3.Понуда бр.2317-17 oд 22.12.2017. године од „Платтнер“ доо Бачка Паланка,  
Новосадски пут бр.19 , 21400 Бачка Паланка. ПИБ 100495597, Матични број 08379866 које 
заступа Ненад Платтнер „Платтнер“ доо.  

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени 
понуде и сачинила Извештај о истом. 
У извештају о стручној оцени понуда , Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
Подаци о јавној набавци: 
Предмет јавне набавке су добра 
Набавка није обликована по партијама 
Редни број јавне набавке: 01-17/14. 
Износ планираних средстава за јавну набавку: 1.000.000,00 динара (без ПДВ-а). 
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 1.000.000,00  динара 
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):  990.282.00   динара  
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 1.188-338.40  динара 



Основни подаци о понуђачима и понудама:  
Понуда бр. 14  од 27.12.2017.године од  „Агро-фирм“ доо, Станоја Главаша 28/6 ПИБ 
101200256, Матични број 17233548, које заступа Иван Радисављевић.“ Агро-фирм“ доо је 
понудио укупну цену без ПДВ-а 968.950.00. са ПДВ-ом 1.162.740.00 динара. Понуда је 
примљена 28.12.2017. године у 8: 45. 
Понуда бр.2317-17 oд 22.12.2017. године од „Платтнер“ доо Бачка Паланка, Новосадски пут 
бр.19 , 21400 Бачка Паланка. ПИБ 100495597, Матични број 08379866 које заступа Ненад 
Платтнер „Платтнер“ доо, бачка паланка   је понудио укупну цену без ПДВ-а 990.282.00 са 
ПДВ-ом 1.188-338.40. Понуда је примљена 29.12.2017. године у 13:50. 
Понуда бр. 2712/17  од 27.12.2017.године од ДОО „Вискол 2003“  ул. Новодсадски пут 106. 
Ветерник , ПИБ 108491763, Матични број 21010111 које заступа Љубиша Дедовић. ДОО 
„Вискол 2003 понудио је цену од 712.716,00 динара без пдв-а односно 855.259, динара са пдв-
ом. Понуда  је примљена 29.12.2017. у 11:53. 
 Понуде од  „Агро-фирм“ доо и ДОО „Вискол 2003“   нису прихватљиве јер нису одговарајуће, 
не испуњавају све захтеване  техничке спецификације захтеване конкурсном документацијом. 
Понуда понуђача Вискол 2003 доо је неодговарајућа из следећих разлога: 

- Понуђач је доставио техничку информацију о понуђеном производу из које је утврђено 
да за позицију бр 1. понуђени производ не задовољава захтеване стандарде Cummins 
CES 20076/77. 
За позицију под редним бројем  4. понуђач у својој понуди није доставио Овлашћење- 
ауторизацију издату од стране произвођача  која је тражена у конкурсној документацији 
на страни 6.  

- Понуђач је доставио техничку информацију о понуђеном производу из које је утврђено 
да позиција под редним бројем  5 понуђени производ не задовољава захтевани 
стандард  који означава уља која се употребљавају у возилима који поседују 
партикуларне   филтере. 

Понуда понуђача од  „Агро-фирм“  доо је неодговарајућа из следећих разлога: 
- Понуђач је доставио техничку информацију о понуђеном производу из које је утврђено 

да позиција бр 3. понуђени производ не задовољава захтеване стандарде Caterpillar 
ECF-2  као ни Deutz DQC III-10. 

  
- Позиција бр 4. понуђач у својој понуди није доставио Овлашћење- ауторизацију издату 

од стране произвођача а која је тражена у конкурсној документацији на страни 6.  
- Понуђач је доставио техничку информацију о понуђеном производу из које је утврђено 

да Позиција бр 12.  понуђени производ не задовољава захтеване стандарде 
             ISO L-  XCCHA 2  и K2 K-30  већ задовољава ISO L-XBDHA 2 и K2 K-20. 
 Понуда од „Платтнер“ доо је прихватљива јер је благовремена и одговарајућа( испуњава све  
 стандарде тражене конкурсном документацијом). 
Применом критеријума најнижа понуђена цена Комисија је у Извештају бр 01-17/14 
предложила као најповољнију понуду, понуду бр.2317-17од „Платтнер“ доо.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана 
пријема исте. 
 
  
                                                                                                                             Директор 
          
           Снежана Милутиновић,дипл.екон. 
. 

        


