
НАРУЧИЛАЦ: 

 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

       „ВОДОВОД ЗЛАТИБОР“ 

 Чајетина, А. Карађорђевића 6/А 

 Број : 2941 

 18. август 2016. године 

 Ч а ј е т и н а  

 

 

Директор Јавног комуналног предузећа „Водовод Златибор“ из Чајетине, А. 

Карађорђевића 6/А, као овлашћено лице наручиоца,  на основу члана 108. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије за јавне 

набавке број  2940 од 18. августа 2016. године, у отвореном поступку јавне набавке, за набавку 

добара- водоводног фитинга, ЈНВВ д број 07/2016, доноси 

О Д Л У К У 

о додели уговора 

У отвореном поступку јавне набавке, за набавку добара – водоводног фитинга, ЈНВВ д 

07/2016, уговор о јавној набавци се додељује понуђачу „Хидрокомерц“ д.о.о. Лучани, на износ 

од 2.193.347,00 дин. без ПДВ-а. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком о покретању отвореног поступка јавне број  2288 од 8. јула 2016. године, 

наручилац је покренуо отворени поступак јавне набавке, за набавку добара- водоводног 

фитинга, ЈНВВ д број 07/2016.  

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда и 

конкурсну документацију на Порталу јавних набавки 12. јула  2016. године. Последња измена 

конкурсне документације објављена је на Порталу јавних набавки 5. августа 2016. године, 

услед чега је продужен рок за подношење понуда, до 15. августа 2016. године, до 10 часова. 

Благовремено, до истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца  стигле су две 

понуде. 

Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда број  2940 од 18. августа 2016. године, Комисија за 

јавне набавке је констатовала следеће: 

Предмет јавне набавке:  Водоводни фитинг. 

Ознака из општег речника јавних набавки: 44167000. 

Редни број јавне набавке: ЈНВВ д 07/2016. 

Износ планираних средстава за јавну набавку: 3.000.000,00 динара, без обрачунатог пореза  на 

додату вредност. 

Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: економска класификација 

511000. 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 3.000.000,00 динара, без обрачунатог пореза  

на додату вредност. 

1. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

                   Назив/име понуђача                                 Датум и број под којим је примљена 

„Хидрокомерц“ д.о.о. Лучани 15.08.2016. године у 08.57 ч - 2884 



„Еволва“ д.о.о. Пожега 15.08.2016. године у 08.58 ч - 2885 

 

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 

Назив/име понуђача чија је понуда 

одбијена 

Разлози одбијања понуде Понуђена 

цена/у 

динарима 

без ПДВ 
„Еволва“ д.о.о. Пожега Понуђена цена није најнижа 3.426.321,82 

 

Опис начина на који је одређена процењена вредност: на основу упоредних података 

пронађених на тржишту, за добро истих или сличних карактеристика. 

Критеријум за доделу говора је најнижа понуђена цена. 

Ранг листа понуђача: 

               Назив понуђача Понуђена цена, без ПДВ-а 

1. „Хидрокомерц“ д.о.о. Лучани 2.193.347,00 

2. „Еволва“ д.о.о. Пожега 3.426.321,82 

 

Комисија је након стручне оцене понуда, у извештају, констатовала да уговор треба 

доделити понуђачу „Хидрокомерц“ д.о.о. Лучани, на износ од 2.193.347,00 дин. без ПДВ-а. 

Директор Јавног комуналног предузећа „Водовод Златибор“ из Чајетине је прихватио 

предлог Комисије за јавне набавке и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  Против ове одлуке понуђач може  поднети 

захтев за заштиту права, у року од 10 дана од дана пријема исте, на основу члана 149. Закона о 

јавним набавкама, на начин предвиђен чланом 149. и 151. наведеног Закона.  

 

Доставити:                 Директор  

-понуђачима                ЈКП „Водовод Златибор“ 

-у предмет                               _____________________ 

                                     Раде Јовановић 

    

 


