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Наручилац ЈКП „Водовод Златибор“ 

Адреса Александра Карађорђевића 6а 

Место Чајетина 

Број одлуке 2461 

Датум 18.8.2020.године 

 

На основу чл. 108. ЗЈН (''Сл.гл. РС'' бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), директор ЈКП „Водовод  Златибор“,  

доноси:  

 

                                                    О Д Л У К У  О   Д О Д Е Л И   У Г О В О Р А   

                                                       за Партију 4 – Делови за Ладу Ниву  

                   у поступку јавне набавке : ЈНМВ-д 08/20 РЕЗЕРВНИ АУТО ДЕЛОВИ    

 

       Уговор за Партију 4 – Делови за Ладу Ниву, у поступку јавне набавке ЈНМВ-д 08/20 РЕЗЕРВНИ 

АУТО ДЕЛОВИ, додељује се понуђачу :  

 

                                                           TEРАЗИЈЕ ВДВ ДОО УЖИЦЕ 

                                                                    Ратарска 19, 31000 Ужице 

                                                                    (MБ 21034436,  ПИБ 108613055)  

 

као најповољнијем понуђачу за Партију 4 у предметном поступку јавне набавке. 

Укупна понуђена цена коју је Понуђач дао у својој понуди за Партију 4 према спецификацији из 

конкурсне документације износи 165.437,00 РСД,  без ПДВ-а.  У складу са условима предметне јавне 

набавке уговор за Партију 4 се закључује по понуђеним јединичним ценама из понуде овог понуђача на 

процењену вредност исте партије у износу од 250.000,00 РСД без ПДВ-а. 

 

                                                                  О б р а з л о ж е њ е 

I Наручилац је дана 26.6.2020. године донео Одлуку бр. 1861 о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности ЈНМВ-д 08/20 РЕЗЕРВНИ АУТО ДЕЛОВИ и Решење број 1862 о образовању Комисије за 

спровођење истог поступка. Набавка је обликована у дванаест партија. Конкурсну документацију 

бр.2184 и Позив за подношење понуда бр.2185, од 30.7.2020.год., Наручилац је истог дана објавио на 

Порталу ЈН и својој интернет страници. 

Као рок за достављање понуда одређен је 10.8.2020. год. до 12,00 сати. 

II Наручилац је у остављеном року, благовремено, примио укупно четрнаест понуда.  

Отварање понуда Комисија је спровела одмах по истеку рока за подношење понуда, 10.8.2020.год. са 

почетком у 13,00 часова. О поступку отварања понуда Комисија је саставила Записник број 2363 од 

10.8.2020.год. Одмах по завршетку поступка отварања понуда копија истог записника је уручена лично  

присутном представнику једног од понуђача, док је другим понуђачима достављена мејлом и поштом у 

законском року.  

III Понуду за Партију 4 доставило је 6 понуђача.  Одлуку о додели уговора за предметну партију 

одговорно лице Наручиоца донело је на основу Извештаја о стручној оцени понуда, број 2460 од 

18.8.2020. г., који је дат у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део. 

 

У прилогу : Извештај бр. 2460 од 18.8.2020. год.  

                                                                                                          В.Д. директора Мирослав Ђокић 

 

  Датум : 18.8.2020. год.                                                                ____________________________________ 

              

                                                                                             

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: У складу са Законом о јавним набавкама (''Сл.гл. РС'' бр.124/12, 14/2015 

и 68/2015, чл.148-151. ЗЈН)  против ове Одлуке понуђач може Наручиоцу  поднети захтев за заштиту 

права у року од 5 дана од дана објаве Одлуке на Порталу ЈН. Упутства у вези наведеног дата су у тачки 

13. конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке.     
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Наручилац ЈКП "Водовод Златибор" 

Адреса Александра  Карађорђевића бр.6А 

Место Чајетина 

Број извештаја 2460 

Датум 18.8. 2020. године 

 

На основу члана 105. Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015, у 

даљем тексту: ЗЈН) Комисија за јавну набавку Наручиоца саставља: 

 

                                                 ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА  

                                                 ЗА ПАРТИЈУ 4 – Делови за Ладу Ниву  

                       у поступку јавне набавке : ЈНМВ-д 08/20 РЕЗЕРВНИ АУТО ДЕЛОВИ  

     

1) Подаци о јавној набавци: 
Редни број јавне набавке ЈНМВ-д 08/20 

Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности, по партијама  

Врста предмета јавне набавке  Добра 

Предмет набавке  Резервни ауто делови  

Назив и ознака из ОРН  Делови и прибор за возила и њихове моторе -343000 

Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а 3.500.000,00 РСД 

Предмет набавке за Партију 4   Делови за Ладу Ниву 

Процењена вредност Партије 4 250.000,00 РСД 

 

2) Основни подаци о понуђачима и поднетим понудама : 
Понуђач Број/датум/ час понуде, 

заведено код Наручиоца 

Партије на које се односи понуда  

Број//датум понуде , 

заведено код понуђача  

DOMIL TIM DOO ŠABAC 

Др. Теодора Божина бб 15000 Шабац 

2287/6.8.2020./8,30 

П-3,4 

/ 

ORTEX URO GROUP DOO KRUŠEVAC 

Милоша Обилића бб Крушевац 

2314/6.8.2020./12,30 

П-9,12 

400//3.8.2020. 

TERRA SRBIJA doo Beograd-Zemun 

Батајнички друм 8А, 11080 Земун  

2333/7.8.2020./8,40 

П-9 

2052//5.8.2020. 

VLADEX DOO VELIKA DRENOVA, 

Велика Дренова бб, 37245 Велика Дренова 

2334/7.8.2020./8,40 

П-5 

П/672/5/20//6.8.2020. 

SELEKT KOMERC doo Niš 

Обилићев венац 38 18000 Ниш  

2335/7.8.2020./8,40 

П-4 

06/08-2020//6.8.2020. 

„RTI“  DOO NOVI  SAD  

Булевар Војводе Степе 22, 21000 Нови САД 

2337/7.8.2020./10,30 

П-10 

0608-1/2020//6.8.2020 

SLACOM OD UŢICE  

Kнеза Лазара 4, 31000 Uţice  

2345/7.8.2020./12,15 

П-1,2,5,6,7,12 

14/05.08.2020//5.8.2020 

„19 Децембар“ ДОО 

Рада Дробњака бб, 31300 Пријепоље 

2348/7.8.2020./13,30 

П-2,4,6 

085/2020//4.8.2020 

GROUP ENIGMA MC DOO 

Паруновачка 1В, 37000 Крушевац 

2352/10.8.2020/8,30 

П-5,6,9,12 

87//7.8.2020 

STKR „TORINO-AUTO“ 

Ужичке републике 36, 31000 Ужице 

2354/10.8.2020./9,30 

П-3 

1//7.8.2020. 

MCR GLOBEX GROUP DOO BEOGRAD 

Светозара Папића 2, 11080 Београд 

2355/10.8.2020/9,30 

П-7,10,12 

PPON20-0806//6.8.2020. 

TEРАЗИЈЕ ВДВ ДОО УЖИЦЕ 

Ратарска 19, 31000 Ужице  

2356/10.8.2020./10,10 

П: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 и 12 

101/7.8.2020. 

TERAZIJE SEVOJNO DOO 

Првомајска бб 31205 Севојно 

2361/10.8.2020./11,40 

П: 2,3,4 

20/7.8.2020. 

„ТОМY COM“ DOO UŢICE 

Николе Пашића 1, 31000 Ужице 

2362/10.8.2020/11,59 

П-3,.4 

ЈНМВ-08/2020//10.8.2020. 
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3) Укупан број поднетих понуда за Партију 4 :  6 
                       Благовремене понуде                     Неблаговремене понуде 

зав.број  Понуђач зав.број  Понуђач 

2287 DOMIL TIM DOO ŠABAC   

2335 SELEKT KOMERC doo Niš   

2348 „19 Децембар“ ДОО   

2356 TEРАЗИЈЕ ВДВ ДОО УЖИЦЕ /  

2361 TERAZIJE SEVOJNO DOO   

2362 „ТОМY COM“ DOO UŢICE   

 

4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 
Заводни бр. понуде Понуђач Разлози за одбијање понуде 

2287 DOMIL TIM DOO ŠABAC Понуда се одбија као неприхватљива у складу са 

чл. 3.т.33) и чл.107.ст.1. ЗЈН. 

Образложење. 

Понуђена цена дата у предметној Понуди за Партију 4 износи 326.082,00 РСД без ПДВ-а, што прелази износ 

процењене вредности Партије 3 која је одређена у износу од 250.000,00 РСД без ПДВ-а. 

У складу са чл.3.т 33) ЗЈН понуда која прелази износ процењене вредности је неприхватљива. 

У складу са чл.107.ст.1.ЗЈН Наручилац је дужан да одбије све неприхватљиве понуде. 

2362 „ТОМY COM“ DOO UŢICE Понуда се одбија као неприхватљива у складу са 

чл.106.ст.1. т.5), чл.3.т.33) и чл.107.ст.1 ЗЈН 

Образложење. 

Понуђач је за Партију 4 доставио непотпуну понуду што је констатовано и у Записнику о отварању понуда. 

Утврђени су следећи битни недостаци понуде [из чл. 106.ст.1. т.5) ЗЈН]:  

- Понуђач у Обрасцу 3 П-4 на коме се даје понуда за Партију 4 није понудио све позиције-добра из тражене 

спецификације, што је супротну захтеву Наручиоца [ Тачка 6., подтачка 5) конкурсне документације] и што 

понуду чини неприхватљивом,  

- Укупна понуђена цена наведена у Табели-спецификација понуде разликује се од укупне понуђене цене дате у 

Рекапитулацији – тачка 3/ Обрасца 3П-4, 

- Понуђач није навео рок важења понуде, 

- Понуђач није доставио Изјаву о независној понуди - Образац број 6, који у складу са чл.26. ЗЈН  представља 

обавезан део понуде.  

Због свега наведеног Наручилац  је у складу са чл. 106.ЗЈН одбио предметну понуду због битних недостатака, јер 

се не може утврдити њена стварна садржина, нити се иста понуда може упоредити са другим понудама. 

У складу са чл.3.т.33) ЗЈН понуда која је одбијена због битних неодостатака је неприхватљива.  

У складу са чл.107.ст.1.ЗЈН Наручилац је дужан да одбије све неприхватљиве понуде. 

 

 

5) Прихватљиве понуде 

1) Прегледом понуде бр.2335 од 7.8.2020.год. за Партију 4, понуђача SELEKT KOMERC doo Niš,  

Комисија у предметном поступку јавне набавке утврдила је следеће :  

- Понуда је самостална; 

-Укупна понуђена цена према спецификацији из конкурсне документације: 211.333,40 РСД, без ПДВ-а; 

- Рок плаћања : 45 дана од пријема исправне фактуре за извршену појединачну испоруку; 

- Гарантни рок : 6 месеци; 

- Рок за решавање рекламације : 3 радна дана; 

- Важност понуде : 30 дана; 

- Понуђач је прихватио све услове које је Наручилац поставио у конкурсној документацији. 

На основу наведеног Комисија је предметну понуду оценила као одговарајућу и прихватљиву. 

2) Прегледом понуде бр.2348 од 7.8.2020.год. за Партију 4, понуђача „19 Децембар“ДОО,  Комисија у 

предметном поступку јавне набавке утврдила је следеће :  

- Понуда је самостална; 

-Укупна понуђена цена према спецификацији из конкурсне документације: 249.570,00 РСД, без ПДВ-а; 

- Рок плаћања : 45 дана од пријема исправне фактуре за извршену појединачну испоруку; 

- Гарантни рок : 12 месеци; 

- Рок за решавање рекламације : 2 радна дана; 

- Важност понуде : 35 дана; 

- Понуђач је прихватио све услове које је Наручилац поставио у конкурсној документацији. 

На основу наведеног Комисија је предметну понуду оценила као одговарајућу и прихватљиву. 
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3) Прегледом понуде бр.2356 од 10.8.2020.год. за Партију 4, понуђача TEРАЗИЈЕ ВДВ ДОО УЖИЦЕ,  

Комисија у предметном поступку јавне набавке утврдила је следеће :  

- Понуда је самостална; 

-Укупна понуђена цена према спецификацији из конкурсне документације: 165.437,00 РСД, без ПДВ-а; 

- Рок плаћања : 45 дана од пријема исправне фактуре за извршену појединачну испоруку; 

- Гарантни рок : 6 месеци; 

- Рок за решавање рекламације : 3 радна дана; 

- Важност понуде : 60 дана; 

- Понуђач је прихватио све услове које је Наручилац поставио у конкурсној документацији. 

На основу наведеног Комисија је предметну понуду оценила као одговарајућу и прихватљиву. 

4) Прегледом понуде бр.2361 од 10.8.2020.год. за Партију 4, понуђача TERAZIJE SEVOJNO DOO,  

Комисија у предметном поступку јавне набавке утврдила је следеће :  

- Понуда је самостална; 

-Укупна понуђена цена према спецификацији из конкурсне документације: 233.087,00 РСД, без ПДВ-а; 

- Рок плаћања : 45 дана од пријема исправне фактуре за извршену појединачну испоруку; 

- Гарантни рок : 6 месеци; 

- Рок за решавање рекламације : 3 радна дана; 

- Важност понуде : 30 дана; 

- Понуђач је прихватио све услове које је Наручилац поставио у конкурсној документацији. 

На основу наведеног Комисија је предметну понуду оценила као одговарајућу и прихватљиву. 

6-1) Критеријум за доделу уговора је „Најнижа понуђена (укупна) цена“ без ПДВ-а. 

1/ Уговори се додељују и закључују посебно за сваку партију.  

2/ Рангирање понуђача-понуда врши се посебно за сваку партију.  

3/ Наручилац може одбити понуду због негативне референце ако поседује доказ из чл. 82. ЗЈН.  

4/ Рангирају се само прихватљиве понуде. 

5/ Рангирање понуђача-понуда се врши према износу укупне понуђене цене без ПДВ-а у растућем низу, 

тако да се на првом месту ранг листе, као најповољнији, налази понуђач (понуда) са најнижом 

понуђеном укупном ценом без ПДВ-а, а на последњем месту понуђач (понуда) са највишом понуђеном 

укупном ценом без ПДВ-а за конкретну партију.  

6/Уговор за сваку конкретну партију додељује се понуђачу чија је понуда за ту партију оцењена као 

најповољнија, одн., понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и прихватљива, а који је за исту 

партију понудио најнижу укупну цену без ПДВ-а и који се налази на првом месту ранг листе. Од 

наведеног Наручилац ће одступити само у случајевима и под условима који су прописани у ЗЈН. 

6-2) Резервни критеријуми :  
Ако се применом изабраног критеријума „Најнижа понуђена (укупна) цена без ПДВ-а“ за неку партију 

не може саставити валидна ранг листа, примениће се резервни критеријуми и то на следећи начин:   

1) Ако две понуде за исту партију имају исту понуђену укупну цену без ПДВ-а, као повољнија, оцениће 

се она понуда у којој је наведен дужи гарантни рок. 

2) Ако две понуде за исту партију имају једнаку понуђену укупну цену без ПДВ-а и исти гарантни рок,  

као повољнија, оцениће се понуда у којој је наведен краћи рок за решавање рекламације. 

3) Ако су две понуде за исту партију једнаке по напред наведеним критеријумима, као повољнија, 

оцениће се понуда у којој је наведен дужи рок плаћања. 

6-3) Додела уговора у случају једнаких понуда  
Ако су две или више понуда једнаке по свим напред наведеним критеријумима, при чему су оне према 

понуђеним условима истовремено и најповољније у поступку, Наручилац ће уговор доделити понуђачу 

који буде извучен путем жреба, на начин како је дато у конкурсној документацији. 

 

7) Ранг листа : У складу са утврђеним критеријумом "Најнижа понуђена (укупна) цена" Комисија је 

извршила рангирање прихватљивих понуда и саставила Ранг листу како је дато у табели :  
Место на  

ранг листи 

Назив понуђача Заводни  

број понуде 

Укупна понуђена цена 

 без ПДВ-а (РСД)  

1. TEРАЗИЈЕ ВДВ ДОО УЖИЦЕ 2356 165.437,00 

2. SELEKT KOMERC doo Niš 2335 211.333,40 

3. TERAZIJE SEVOJNO DOO 2361 233.087,00 

4. „19 Децембар“ДОО 2348 249.570,00 

     Комисија констатује да се на првом месту ранг листе за Партију 4  у предметном поступку јавне 

набавке налази понуда број 2356 од 10.8.2020.г. понуђача TEРАЗИЈЕ ВДВ ДОО УЖИЦЕ . 
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8) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 

Комисија констатује да је у поступку јавне набавке ЈНМВ-д 08/20 РЕЗЕРВНИ АУТО ДЕЛОВИ, за 

Партију 4 – Делови за Ладу Ниву, најповољнија понуда број 2356 од 10.8.2020.г. понуђача: 

    

                                                                 TEРАЗИЈЕ ВДВ ДОО УЖИЦЕ 

                                                                    Ратарска 19, 31000 Ужице 

                                                                    (MБ 21034436,  ПИБ 108613055)  

 

и предлаже Наручиоцу да уговор за исту партију додели овом Понуђачу. У складу са условима 

конкурсне документације уговор се закључује по јединичним ценама из предметне понуде на процењену 

вредност Партије 4 у износу од 250.000,00 РСД без ПДВ-а. 

Извештај  доставити Директору ради доношења одлуке о додели уговора.  

 

                                                                        за  Комисију у предметном поступку јавне набавке  

                                                                                      Срђан Радовић, председник   

                                                                          _____________________________________  

                                                                                                                                                                           


