
       
    ЈКП "НИСКОГРАДЊА"
    Међај 19,Ужице

          Број: 01-18/6
Датум: 03.08.2018. год.

  Ужице

На основу  члана  108 ЗЈН( Сл. Гласник РС БР. 124/2012.14/2015,68/2015),  
члана 45 статута ЈКП „Нискоградња“  и  на основу Извештаја комисије за јавне 
набавке, Директор  ЈКП „Нискоградња“доноси

О Д Л У К У
   О   З А К ЉУ Ч Е Њ У   О К В И Р Н О Г   С П О Р А З У М А

У  поступку набавке мале вредности ЈНМВ  01-18/6 резервни делови    
Предмет јавне набавке су  добра. Набавка је  обликована по партијама. Процењена 
вредност јавне набавке је 5.000.000,00 динара без пдв-а.Процењена вредност по  
партијама: 
Партија 1. Путничка и доставна возила процењена вредност партије 500. 000,00 
динара без пдв а
Партија 2. Теретна возила, трактори и приколице процењена вредност партије 
3.000.000,00 динара без пдв а
Партија 3. Грађевинске машине „14 октобар“  „Радоје Дакић, Грађевинске машине 
произвођача Bomag,  делови за постројење асфалтно бетонске базе  и постројење за 
прераду камена процењена вредност партије1.500.000,00 динара без пдв а
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 
понуда , Комисија је у Извештају  о стручној оцени понуда 01-18/6 од 
03.08.2018.године, оценила и рангирала понуде те Директору ЈКП  
„Нискоградња“предложила најповољније понуде за спровођење предметне јавне  
набавке .
На основу законског овлашћења и предлога Комисије Директор Снежана Милутиновић
је донела
 

ОДЛУКУ О
Избору најповољнијих понуђача за реализацију набавке резервних делова по 
партијама:  Усваја се Извештај о стручној оцени понуда 01-18/6  од 03.08.2018.године 
за набавку добара који је сачинила Комисија за јавну набавку.
-  за партију1- Путничка и доставна возила  понуђачима: Слаком од,Ужице Кнеза 
Лазара 4, понуђена вредност уговорених добара је 99.095,00 динара без пдв а 
односно 118.914,00 са пдв ом; Теразије Севојно  д.о.о.Севојно Првомајска бб,  
вредност уговорених  добара је 156.713,00динара  без пдв а  односно 188.056.60 дин. 
са пдв ом; Теразије ВДВ д.о.о. Ужице, Ратарска 19 вредност уговорених  добара је 
динара 103.916,00 без пдв а  односно 124.699.,20 дин са пдв ом
 -  за партију 2 – Теретна возила, трактори и приколице понуђачу  Бост  д.о.о. Ужице, ,
М.М.Магазиновић 29, Матични број 17228196, Пиб 101505245 , вредност добара  
1.450.882,00 динара без пдв а односно1.741.058,40, понуђачу Слаком од,Ужице Кнеза 
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Лазара 4 Матични број 06235336 Пиб 101501910 - вредност уговорених добара 
1.106.321,00 динара без пдв а  односно  1.327.585,20 дин са пдв ом,
 понуђачу Теразије ВДВ д.о.о. Ужице Ратарска 19, Матични број 21034436, ПИБ 
108613055 вредност уговорених добара 1.299.623,00 динара без пдв а односно  
1.559.547,60
 -  за партију 3  - . Грађевинске машине „14 октобар“  „Радоје Дакић, Грађевинске 
машине произвођача Bomag,  делови за постројење асфалтно бетонске базе  и 
постројење за прераду камена 
 Бост д.о.о Ужице  -  вредност уговорених  добара је 971.600,00 динара без пдв а 
односно 1.165.920,00 динара са пдв ом 

  ПРИСТИГЛЕ СУ ЗА ПАРТИЈУ 1
      1.Понуда бр. 01-18/6-1 од Слаком од,Ужице Кнеза Лазара 4,Матични број 
06235336 Пиб 101501910 које заступа Александар Ђенић   у износу од 99.095,00  
динара без пдв- а испуњава све услове за учешће у поступку ,  понуда је 
прихватљива.
      2.Понуда  01-18/6-4 од Теразије Севојно  д.о.о.Севојно Првомајска бб, које заступа 
Богдан Радовановић; мат бр.. 20871628, ПИБ. 107783603 у износу од 156.713,00 дин  
без пдв а испуњава све услове за учешће у поступку ,  понуда је прихватљива .
      3.Понуда  01-18/76-3 од Теразије ВДВ д.о.о. Ужице, Ратарска 19, Матични број 
21034436, ПИБ 108613055 које заступа Владимир Вујовић у износу  од 103.916,00 дин 
без пдв а испуњава све услове за учешће у поступку ,  понуда је прихватљива.
Применом критеријума  најниже понуђене цене Комисија је предложила да се Оквирни
споразум закључи са три прворангирана понуђача.
  ПРИСТИГЛЕ СУ  ЗА ПАРТИЈУ 2
         1. Понуда бр  01-18/6--2 од Теразије ВДВ д.о.о. Ужице, Ратарска 19, Матични број
21034436, ПИБ 108613055 које заступа Владимир Вујовић у износу од 1.299.623,.00 
динара без пдв а испуњава све услове за учешће у поступку , понуда је прихватљива
         2. Понуда бр. 01-18/6-1 од Слаком од,Ужице Кнеза Лазара 4,Матични број 
06235336 Пиб 101501910 које заступа Александар Ђенић   у износу од 1.106.321,00  
динара без пдв- а испуњава све услове за учешће у поступку ,  понуда је 
прихватљива.
        3. Понуда бр.01-18/6-2 од понуђача  Бост д.о.о Ужице , М.М.Магазиновић 29, 
Матични број 17228196, Пиб 101505245 у износу од 1.450.882,00  динара без пдв а 
испуњава све услове за учешће у поступку понуда је прихватљива.

Применом критеријума најнижа понуђена цена и условима из конкурсне документације
Комисија је предложила да се оквирни споразум  за партију 2 закључи са напред 
наведена три понуђача.
        
ПРИСТИГЛЕ ЗА ПАРТИЈУ 3

1.Понуда бр.01-18/6-2 од понуђача  Бост д.о.о Ужице , М.М.Магазиновић 29, 
Матични број 17228196, Пиб 101505245 у износу од 971.600,00  динара без пдв а 
испуњава све услове за учешће у поступку понуда је прихватљива.
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Применом критеријума најнижа понуђена цена и условима из конкурсне             
документације Комисија је предложила да се оквирни споразум  за партију 3 закључи 
са навденим  понуђачем
       
Поука о правном леку: Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту 
права. Захтев се  предаје наручиоцу и Републичкој комисији за зашиту права  у 
поступцима јавних набавки
По истеку рока за заштиту права Понуђача биће  закључен  оквирни споразум  у 
писаној форми.

                                                                                                  Директор
 Снежана Милутиновић ,дипл.екон.

3


