
  
Број јавне набавке:3/2018 
Датум: 25.07.2018. године 
 

На основу члана 55 Статута ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН (бр. 34 од 17.01.2017. 
године) и у складу са Чланом 108. Закона о јавним набавкама("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 
14/2015 и 68/15), директор ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН, Параћин, ул. Николе Пашића 
ббдоноси следећу: 

 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
Додељује сеУговор о јавној набавци услуга добара – опреме за обављање 

делатности бр. 3/2018ПонуђачуКОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИМНИЧАР АД БЕОГРАД, Београд, 
Савски венац, ул. Делиградска бр. 26, матични број 07037899, ПИБ 100124790. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Наручилац ЈП Пословни центар Параћин, Параћин, ул. Николе Пашића бб,ПИБ 

100875215,матични број 07832699, је спровео поступак јавне набавке мале вредности – Јавна 
набавка добара – опреме за обављање делатности ЈН 3/2018. 
 

Назив и ознака из општег речника набавки:4451200-2 – Разни ручни алати. 
Процењена вредност јавне набавке добара бр. 3/2018 je: 833.333,00 динара без ПДВ-a 
 

• Рок за достављање понуда у поступку јавне набавке добара – опреме за обављање 
делатности био је дана 24.07.2018. године до 10:00 часова. 

• Наручилац је у потпуности спровео поступак јавне набавке мале вредности у складу са 
чланом 39. Закона о јавним набавкама. 

• У наведеном рокуНаручилац је примио следеће понуде,  и то: 
 

Редни 

број 

понуде 

Број под којим 

је понуда 

заведена 

 

Назив/Име понуђача 

 

Седиште 

понуђача 

Датум и час 

пријема понуде 

 

 

1. 

 

 

3-1/2018 ЈНМВ 

 
 
КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
ДИМНИЧАР АД БЕОГРАД 

 

Београд, 

Савски венац, 

ул.Делиградска 

бр. 26 

 

 

21.07.2018. године, 

09.55 часова. 

 

• Неблаговремених понуда није било 

• Поступак отварања понуда спроведен је дана 24.07.2018. године са почетком у 10:30 
часова а окончан је у 10:40 часова. 

• У складу са Чланом 104. Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку образована 
Решењем Наручиоца бр. 178/2018 од дана 12.07.2018. године, сачинила је Записник о 
отварању понуда у поступку јавне набавке мале вредности. 
 
Отварању понуда су присуствовали: 
 

 

Редни 

број 

 

Назив/Име понуђача 

Име и презиме 

овлашћеног 

представника 

 

Број пуномоћја 

 

1. / / / 

 



• Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, начин на 

који понуђач наступа, понуђена цена и евентуални попусти које нуди понуђач, подаци из 

понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу нумерички приказати, рок 

важења понуде (и по потреби други подаци из понуде), по редоследу пријема понуде: 

 

Редни 
број 

 

Подаци из понуде 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 

Назив и седиште понуђача/ 
Шифра понуђача 

 
КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИМНИЧАР АД 
БЕОГРАД 

Благовремена/Наблаговремена понуда Благовремена 

Број под којим је понуда заведена 3-1/2018 ЈНМВ 

Начин на који понуђач наступа Самостално 

Понуђена цена  
712.300,00 динара без ПДВ-а 

 

Евентуални попусти које нуди понуђач / 

Елемент критеријума Најнижа понуђена цена  

Рок важења понуде 60 дана 

 
• Назив/име понуђачачија је понуда неприхватљива и разлози који понуду чине 

неприхватљивом: 
 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив/име понуђача чија је понуда 

неприхватљива 

Разлози који понуду чине 

неприхватљивом 

/ / /  

 
Комисија за јавну набавку образована Решењем Наручиоца бр. 178/2018 од дана 

12.07.2018. године,дана 25.07.2018. године сходно одредбама Закона о јавним набавкама 
извршила је стручну оцену понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара под бр. 3/2018 
и утврдила је следеће: 

 
Дана 24.07.2018. године до тренутка одређеног у Конкурсној документацији и Позиву за 

подношење понуда у поступку јавне набавке добара – опреме за обављање делатности ЈН 3/2018 
Наручилац је примио следеће понуде и то : 

▪ Понуду Понуђача КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИМНИЧАР АД БЕОГРАД која је код 
Наручиоца заведена под бројем 3-1/2018 ЈНМВ и која је у поступку стручне оцене понуда 

оцењена као прихватљива понуда у смислу члана 3. ст. 1. тач. 33) Закона о јавним 

набавкама - прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није 
одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити 
условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене 
вредности јавне набавке, имајући у виду да је понуђач у складу са одредбама Конкурсне 
документације доставио тражене обрасце и да његова понуђена цена не прелази износ 
процењене вредности. 
 



• Критеријум за оцењивање прихватљивих понуда је најнижа понуђена цена, те ранг листа 
понуђача применом овог критеријума је следећа: 
 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив/име понуђача Понуђена цена без ПДВ-а 

 

3-1/2018 ЈНМВ 

 
КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИМНИЧАР АД 
БЕОГРАД 

 
712.300,00 динара без ПДВ-а 

 

 
Понуда Понуђача КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИМНИЧАР АД БЕОГРАД, Београд, Савски 

венац, ул. Делиградска бр. 26, матични број 07037899, ПИБ 100124790, је оцењена као 
прихватљива понуда у поступку јавне набавке добара бр. 3/2018 а која је код Наручиоца 
заведена под бројем 3-1/2018 ЈНМВ, у свему испуњава услове из Конкурсне документације 
Наручиоца за јавну набавку мале вредности бр. 3/2018 и према критеријуму најнижа понуђена 
цена ова понуда је оцењена као најповољнија. 
 

Обзиром да је понуда Понуђача која је код Наручиоца заведена под бројем 3-
1/2018ЈНМВ оцењена као прихватљива и најповољнија према критеријуму најнижа понуђана 
цена, Комисија за јавну набавку образована Решењем Наручиоца бр.178/2018 од дана 
12.07.2018. године предлаже директору Слободану Танићу као одговорном лицу код 
Наручиоца да донесе одлуку којом ће понуђачу КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИМНИЧАР АД 
БЕОГРАД, Београд, Савски венац, ул. Делиградска бр. 26, матични број 07037899, ПИБ 
100124790, доделити уговор о јавној набавци под бр. 3/2018 чији је предмет набавка добара – 
опрема за обављање делатности. 
 

Имајући у виду све наведено, директор ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН је 
прихватио мишљење и предлог Комисије за јавне набавке која је образована решењем 
Наручиоца бр. 178/2018 од дана 12.07.2018. године  и у складу са својим законским 
овлашћењима доноси одлуку као у диспозитиву. 

 

 
Упутство о правном средству: Против одлуке се може изјавити Захтев за заштиту права у року 
од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевзазаштитуправаподносисенаручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. ПодносилацзахтеваједужанданарачунбуџетаРепубликеСрбијеуплатитаксуод 60.000,00 
динарауколикооспораваодређенурадњунаручиоцапреотварањапонуданабројжирорачуна: 840 – 
30678845-06, модел 97, шифраплаћања: 153, позивнаброј: 50-016, сврхауплате: 
Републичкаадминистративнатакса, бројјавненабавкебр. 3/2018Јавна набавка добара – опреме за 
обављање делатности. Захтев за заштиту права мора да садржи и потврду о уплати таксе. 

 


