
 

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  1 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "МИЛОШ МИТРОВИЋ"  

ПИБ: 101174845 

ВОЈВОДЕ МИШИЋА БР.1 

11320 ВЕЛИКА ПЛАНА 

Република Србија 

Датум: 28.12.2020 

Број: 9051 

На основу члана 146. ст. 1. и 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19), наручилац доноси, 
одлуку о закључивању оквирног споразума за јавну набавку грађевинског материјала - поновљени поступак, 
Партија 1 - Шљунак, понуђачу Багер комерц доо, Лозовик, ул. Саве Манојловића 10, за понуду под бројем 54/2020 од 
22.12.2020. године, а која понуда је благовремена и прихватљива за наручиоца и која испуњава све критеријуме за 
закључивање оквирног споразума, одређене конкурсном документацијом.  

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Наручилац: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "МИЛОШ МИТРОВИЋ" 

Референтни број: 19/2020 

Назив набавке: Набавка грађевинског материјала поновљени поступак, обликована по партијама 

Број огласа на Порталу јавних набавки: 2020/С Ф05-0001493 

Врста уговора  Радови  Добра  Услуге 

Главна CPV ознака: 44100000 

Назив предмета / партије: Шљунак  

Процењена вредност предмета / партије (без ПДВ-а): 1.400.000,00 Валута: РСД 

Оквирни споразум се закључује са следећим привредним субјектима:  

БАГЕР КОМЕРЦ ДОО ЛОЗОВИК, 101174982, Саве Манојловића, 10, ЛОЗОВИК, 11317, Србија 

 

Вредност уговора (без ПДВ): 1.400.000,00 

Вредност уговора (са ПДВ): 1.680.000,00 

Валута: РСД 

 

Образложење: 

Наручилац је дана 14.12.2020. године донео Одлуку о спровођењу поступка јавне набавке  бр.8640, ради закључења 
оквирног споразума са највише три понуђача на годину дана, за набавку грађевинског материјала - поновљени 
поступак, под ознаком и бројем ЈН 19/2020. 

За наведену набавку, наручилац је дана 15.12.2020. године послао јавни позив на објаву Порталу службених гласила 
РС и бази прописа. 

До истека рока за подношење понуда , 25.12.2020. године до 11:00 часова, електронски је поднета једна понуда за 
партију 1- Шљунак. 

Након спроведеног поступка отварања понуда, дана 25.12.2020. године, комисија за јавну набавку је приступила 
стручној оцени понуде, о чему је 28.12.2020. године сачинила извештај о истом. 

 



 

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  1 

Упутство о правном средству: 

Против ове одлуке, понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања на 
Порталу јавних набавки у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19)



 

 

     

  

ИЗВЕШТАЈ О ПОСТУПКУ 
 

  

     

  

Датум креирања извештаја: 28.12.2020 10:07:41 
 

  

     

 

Подаци о поступку 

Назив поступка Набавка грађевинског материјала поновљени поступак, обликована по партијама 

Реф. број 19/2020 

Врста поступка Отворени поступак 

Процењена вредност 3.400.000,00 

Техника Оквирни споразум са више привредних субјеката 

ЦПВ 44100000-Грађевински материјали и припадајући производи 

Кратак опис набавке Набавка грађевинског материјала 

Подељен у партије ДА 

Број објаве 2020/С Ф05-0001493 

Врста објаве Јавни позив - секторски наруцилац 

Објављено 15.12.2020 

Рок за подношење 25.12.2020 11:00:00 
 

     

Чланови комисије за јавну набавку 

Име и презиме 

Бојан Савић 

Бојан Божиловић 

Јелена Митровић 
 

     

 

Подаци о предмету / партијама 



 

 

 

Број партије 1 

Назив партије Шљунак  

Процењена вредност 1.400.000,00 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене 
 

 

Захтеви набавке 

Назив критеријума 

Краћи рок испоруке. 
 

 

 

 

Број партије 2 

Назив партије Метална галантерија 

Процењена вредност 2.000.000,00 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене 
 

 

Захтеви набавке 

Назив критеријума 

Краћи рок испоруке. 
 

 

  

 

Подаци о отварању 

Датум и време отварања: 25.12.2020 11:00:00 

Електронско отварање понуда завршено у: 25.12.2020 11:01:19 
 

Број партије 1 

Назив партије Шљунак  

Број пристиглих понуда / пријава 1 
 

 

Понуђач Облик понуде Ознака / број понуде Подизвођачи Датум и време подношења 

БАГЕР КОМЕРЦ ДОО ЛОЗОВИК, Саве Манојловића, 10, 11317, ЛОЗОВИК, 
Србија 

Самостално 54/2020 НЕ 22.12.2020. 17:05:18 

   
 

  

  

     

 

Аналитички приказ поднетих понуда 



 

 

 

Број партије : 1 
Назив партије: Шљунак  

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Краћи рок 
испоруке. 
[дан] 

Рок и начин 
плаћања 

Рок важења 
понуде 

БАГЕР КОМЕРЦ ДОО ЛОЗОВИК 1397500.00 1677000.00 РСД 1.00 45 30 
 

 

   

  

     

Аналитички приказ понуда након допуштених исправака 
   

 

Број партије : 1 
Назив партије: Шљунак  

Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Краћи рок 
испоруке. 
[дан] 

Рок и начин 
плаћања 

Рок важења 
понуде 

БАГЕР КОМЕРЦ ДОО ЛОЗОВИК 1397500.00 1677000.00 РСД 1.00 45 30 
 

 

   
  

 

     

Резултати стручне оцене 

Број партије 1 

Назив партије Шљунак  
 

 

Понуђач Одбија се Коначна цена Коначна цена (са ПДВ) Валута 

БАГЕР КОМЕРЦ ДОО ЛОЗОВИК НЕ 1.397.500,00 1.677.000,00 РСД 

Напомена уз преглед понуде: Понуђач је у склопу своје понуде доставио:  
- Образац понуде, којом потврђује да је понуду поднео независно, којом потврђује под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима као и да гарантује за  
тачност података у понуди, да је у могућности да на захтев наручиоца и без одлагања у законском прописаном року, достави доказе о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, да у потпуности пристаје да се наручиоцу омогући да прибави 
доказе, као и да је упознат са садржином и да прихвата модел уговора (оквирног споразума).  
- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта којом потврђује да не постоје основи за искључење 
по члану 111. став 1. тачка 1)-5), члану 112. став 1. тачка 5). 
- Попуњен Образац структуре понуђене цене - понуђена цена наведеног понуђача не прелази износ процењене вредности, Попуњен 
модел оквирног споразума, образац трошкова припреме понуде - трошкове не тражи, попуњен образац изјаве  понуђача о 
финансијском средству обезбеђења за испуњење уговорених обавеза. 

 

 

  

     

Рангирање понуда и предлог избора / обуставе 



 

 

 

Број партије 1 

Назив партије Шљунак  

Уговор ће се доделити ДА 

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су 
поводом тога предузете 

 

Додатни подаци / Напомена  

 

    

 

Понуђач Ранг Образложење ранга Изабире се 

БАГЕР КОМЕРЦ ДОО ЛОЗОВИК 1 Цена понуде: 1,397,500.00 РСД ДА 
 

 

    

Образложење избора 
 

 
 

 

    
  

     

 


