
 

 

 

Наручилац:  ЈКП „МИЛОШ МИТРОВИЋ“ 

Адреса: Војводе Мишића бр.1 ,Велика Планa 

Број:2822 

Датум:12.05.2020.године 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015)  Директор ЈКП „МИЛОШ МИТРОВИЋ“ , доноси:  

О Д Л У К У 

о додели уговора- НАРУЏБЕНИЦЕ 

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача: 

 „NIK ELEKTRO DOO“, 12300 Петровац на Млави, Српских Владара 338 

О б р а з л о ж е њ е 

 

ЈКП „Милош  Митровић“  као наручилац на основу Оквирног споразума бр.2343 од 
10.04.2020.године  - Партија 2  за  ,,Набавку потрошног материјала” ЈН 5/2020, дана 11.05.2020. 

упутио позив  за  подношење понуда свим потписницима оквирног споразума за Партију 2. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигле су две (2) понуде. 

Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени истих, и констатовано је следеће: 

1. Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке: Потрошни материјал – Партија 2, Електроматеријал за одржавање 

постројења – више ставки, 

Редни број јавне набавке : 5/2020 

Процењена вредност јавне набавке је  1.000,00 динара (без ПДВ-а) 

2. Укупан број поднетих понуда: 

1. NIK ELEKTRO DOO, Петровац на Млави,Адреса седишта: Владимира Назора бб, 

Матични број: 17505084, ПИБ: 103022632 

Елементи понуде понуђача за Партију бр.2: 

Вредност понуде у динарима, без ПДВ-а – 370,00 

Рок испоруке: 3 дана. 

2.VINEL DOO, Ресник, Адреса седишта:13. Октобра 1Х 

Матични број: 17483706, ПИБ: 102862596 

Елементи понуде понуђача за Партију бр.2: 

Вредност понуде у динарима, без ПДВ-а – 950,00 

Рок испоруке: 1 дан. 

3. Назив односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 

Нема. 

4. Критеријум за оцењивање понуде је „најниже понуђена цена“  

Понуда је благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

Комисија је после стручне оцене понуда, констатовала да је одабран понуђач  „NIK ELEKTRO 

DOO“, 12300 Петровац на Млави јер је доставио повољнију понуду чија је понуђена цена 



370,00 динара без ПДВ-а и предлаже одговорном лицу да се у том смислу донесе Одлука о 

додели Уговора – Наруџбенице и одлучује као у изреци. 

В.д. директор као одговорно лице Наручиоца прихватио је предлог Комисије за јавне набавке, 

те је на основу законског овлашћења донео Одлуку о додели Уговора/Наруџбенице као што 

гласи у диспозитиву.  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке Понуђач може Наручиоцу поднети захтев 

за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији.   

Одговорно лице наручиоца 

                                                                                                         ____________________________ 

Доставити:                                                                                  Рачић Александар дипл.инж.маш. 

- службенику за јавне набавке 

- објавити на Порталу јавних набавки и  

интернет страници наручиоца 

- за документацију 

 

 


