
[Otkucajte tekst] 

 

             

ЈКП "НИСКОГРАДЊА" 

Међај 19,Ужице 
 Број: 01-17/13 

 Датум28.12.2017. год. 

    Ужице 

  

 

 

 

 

 На основу  члана  108 ЗЈН( Сл. Гласник РС БР. 124/2012, И 14/15)   и  на основу 

Извештаја комисије за јавне набавке, Директор ЈКП "НИСКОГРАДЊА", доноси 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 У  поступку набавке мале вредности  01-17/13 гуме за тешка и лака возила  

 

Предмет јавне набавке су   добра. Набавка није обликована по партијама.  

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда  

Комисија је у Извештају  о стручној оцени понуда 01-17/13 од 25 .12.2017. године, оценила 

и рангирала понуде те Директору ЈКП  „Нискоградња“предложила најповољнију понуду за 

гуме за тешка и лака возила  за спровођење предметне јавне  набавке . 

На основу законског овлашћења и предлога Комисије Директор Снежана Милутиновић је 

донео 

  

ОДЛУКУ 

 о избору најповољнијег понуђача за реализацију набавке -  добара гуме  

за тешка и лака возила  

 

 

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда 01-17/13 од 25 .12.2017.године  који је 

сачинила Комисија за јавну набавку добара, додељује се уговор понуђачу „Чајка М“ доо 

Булевар ослободилаца 84, 32000 Чачак. Вредност уговорених добара  је 2.111.024,00 динара  

без ПДВ а  односно 2.533.228,80 динара са ПДВ ом. 

Образложење 

 

На основу Oдлуке Директора о покретању поступка јавне набавке мале вредности  бр.01-

18/13 од 24 .11.2017.  године,   сачињена је конкурсна  документација. Благовремено  до 

25.12.2017.  године  пристигле су две   понуде:  

 

1.Понуда бр. 734 од  22 .12.2017. године од Гроуп Енигма МЦ доо ул. Паруновачка 1/88 

37201 Паруновац -Крушевац; Матични број 20286156, ПИБ 105031233 које заступа  

одговорно лице Владица Благојевић . 

 

2.Понуда бр.1683/2017.  oд 22 .12.2017.  године од „Чајка М“  доо,  Булевар ослободилаца 

84, 32000 Чачак ; ПИБ 100890056, Матични број 17034600 које заступа Одговорно лице 

Радомир Ђурић.  

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: 



[Otkucajte tekst] 

 

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке: добра 

Редни број јавне набавке: 01-17/13. 

Износ планираних средстава за јавну набавку: 2.500.000 динара (без ПДВ-а). 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 2.500.000,00  динара 

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):    2.111.024,00 динара  

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом):  2.533.228,80   динара 

Основни подаци о понуђачима и понудама:  

Понуда бр.1683/2017.  oд 22 .12.2017.  године од „Чајка М „ доо Булевар ослободилаца 84, 

32000 Чачак ; ПИБ 100890056, Матични број 17034600 које заступа Одговорно лице 

Радомир Ђурић ; понуђена су  добра  по цени од 2.111.024,80  динара без ПДВ а односно  

2.533.228,00  динара са ПДВ ом.  Број под којим је понуда заведена- 01-17/13-1, датум 

25.12.2017. године, време пријема 8:30.Понуда је прихватљива. 

Понуда бр. 734 од  22 .12.2017. године од Гроуп Енигма МЦ доо ул. Паруновачка 1/88, 

37201 Паруновац- Крушевац; Матични број 20286156, ПИБ 105031233 које заступа  

одговорно лице Владица Благојевић ; понуђена су  добра  по цени од  2.271.850,00  динара 

без ПДВ а односно  2.726.220,00  динара са ПДВ ом. Број под којим је понуда заведена- 01-

17/13-2, датум 25.12.2017. године, време пријема 9:55.Понуда је прихватљива. 

 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 

 Комисија је у Извештају бр 01-18/13 предложила као најповољнију понуду, понуду 

бр.1683/2017.  oд 22.12.2017. од„Чајка М“   доо Булевар ослободилаца 84, 32000 Чачак ; 

ПИБ 100890056, Матични број 17034600 које заступа Одговорно лице Радомир Ђурић.   

Директор је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и 

донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке. 

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. 

. 

 

 


