
       
ЈКП "НИСКОГРАДЊА"
Међај 19,Ужице

Број: 01-18/7
Датум: 20.09.2018. год.

  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  доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У отвореном поступку 01-18/7 ОП

Предмет јавне набавке су добра. Набавка је обликована по партијама: Евро битумен за путеве 
Бит 50/70 (Битумен за путеве Бит 60)  - 44113610 Kатјонска нестабилна битуменска емулзија  атјонска нестабилна битуменска емулзија  
КН 60 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда , 
Комисија је у Извештају  о стручној оцени понуда  од 20.09.2018. године, оценила и рангирала 
понуде те Директору ЈКП  „Нискоградња“предложила најповољније понуде за спровођење 
предметне јавне  набавке обликоване по партијама.

Јавна набавка је обликована у партије. Партија 1: Евро битумен за путеве 50/70
Партија 2: Kатјонска нестабилна битуменска емулзија  атјонска нестабилна битуменска емулзија.
Процењена вредност набавке за партију 1 је 36.000.000,00 динара аза партију 2 - 1.000.000,00 
динара.

Партија 1 Евро битумен за путеве Бит 50/70 (Битумен за путеве Бит 60)
На основу законског овлашћења и предлога Комисије Директор Снежана Милутиновић је 
донела

Одлуку о
1. Избору најповољнијег понуђача за реализацију набавке Евро битумен за путеве Бит 

50/70 .  Усваја се Извештај о стручној оцени понуда 01-17/09 од 20.09.2018.године за 
набавку добра евро битумен за путеве који је сачинила Комисија за јавну набавку, 
додељује се Уговор понуђачу: Еуро Мотус доо ул. Војислава Илића 145, 11000 Београд,
ПИБ 101729687, Матични број 17204637 које заступа Милан Богдановић.

 Вредност уговорених добара је 35.970.000,00динара без ПДВ а односно 43.164.000,00 динара 
са ПДВ ом

Образложење

На основу Oдлуке Директора о покретању отвореног поступка за набавку добара бр.01-18/7 од 
10.07.2018. године   сачињена је конкурсна  документација која је била доступна свим 
заинтересованим понуђачима на порталу Управе за јавне набавке  и интернет страни 
наручиоца. Благовремено  до 14.09.2018.  године  пристигле судве понуде: 

2. Понуда бр.  421/2018 од  13.09.2018. године од Еуро Мотус доо ул. Војислава Илића 
145, 11000 Београд, ПИБ 101729687, Матични број 17204637 које заступа Милан 
Богдановић.Понуда  је прихватљива, понуђено  је добро   за 35.970.000,00 динара

            без ПДВ а односно 43.164.000,00 динара са ПДВ ом



      2.Понуда бр. PRO675000/iz-do/010326 од 07.09.2018. године од  НИС ад Нови Сад , 
Народног фронта 12, ПИБ 104052135, Матични број 20084693 које заступа Директор 
Констатин Тарасов, понуђено  је добро је 36.247.200,00 динара без ПДВ а односно 
43.494.000,00 динара са ПДВ ом. Понуда је прихватљива.
Применом критеријума најнижа понуђена цена Комисија је у Извештају бр  01-18/7
предложила као најповољнију понуду, понуду  од Еуро Мотус доо.
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у 
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права
Поука о правном леку: Против ове Одлуке понуђачи могу поднети захтев за заштиту права у 
року од 10 дана од дана објављивања одлуке на порталу јавних набавки. Захтев се подноси 
Републичкој комисији за зашиту права  у поступцима јавних набавки , а предаје наручиоцу.

 Партија 2: Катјонска нестабилна битуменска емулзија КН 60
На основу законског овлашћења и предлога Комисије Директор Снежана Милутиновић је 
донела
  

Одлуку о
Избору најповољнијег понуђача за реализацију набавке:  Катјонска нестабилна битуменска 
емулзија КН 60
 Усваја се извештај о стручној оцени понуда за набавку добра Катјонска нестабилна 
битуменска емулзија КН 60
 који је сачинила Комисија за јавну набавку, додељује се Уговор понуђачу: 

Образложење
На основу Oдлуке Директора о покретању отвореног поступка за набавку добара бр.01-18/7 од 
10.07.2018. године   сачињена је конкурсна  документација која је била доступна свим 
заинтересованим понуђачима на порталу Управе за јавне набавке  и интернет страни 
наручиоца. Благовремено  до 14.09.2018.  године  пристигла су  две  понуде: 

1. Понуда бр.   429/2018  од Еуро Мотус доо ул. Војислава Илића 145, 11000 Београд,
ПИБ 101729687, Матични број 17204637 које заступа Милан Богдановић.Понуда је 
прихватљива, понуђено  је добро по цени од  660.000,00динара без ПДВ а односно 792.000,00 
динара са ПДВ ом.
      2.Понуда бр. 1009-1 од 10.09.2018. године од понуђача BOM TRADE doo  Нови Сад, Др. 
Светислава Касапиновића 3,М атични број 20559217, Пиб 106227885 кога заступа Ненад Ћема.
Понуђено  је добро   по цени од 753.600,00динара без ПДВ а односно 904.320,00 динара са 
ПДВ ом.Понуда је прихватљива.
Применом критеријума најнижа понуђена цена ,Комисија је предложила да се уговор о јавној 
набавци закључи са  понуђачем Еуро Мотус доо.
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у 
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права
Поука о правном леку: Против ове Одлуке понуђачи могу поднети захтев за заштиту права у 
року од 10 дана од дана објављивања  Олуке на Порталу јавних набавки.Захтев се подноси 
Републичкој комисији за зашиту права  у поступцима јавних   предаје Наручиоцу.

    Директор

                                              Снежана Милутиновић дипл екон.
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