
ЈП за путеве и стам. Ком.делатност Алексинц 
Душана Тривунца 7/2 18220 Алексинац
Број ЈНМВ 28/2018
Број извештаја : 1491/5
Датум : 03.01.2019.године 

На основу члана 108.Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС „ бр 
124/2012,14/2015,68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке бр.1491/4 од 
03.01.2019.године.Директор наручиоца,доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈНМВ 28/2018
ИНДУСТРИЈСКА СО ЗА ПОСИПАЊЕ ПУТЕВА

              УГОВОР се додељује понуђачу Кристал со ДОО Београд Ул.Батајнички друм
283Г  ПИБ:100009056  МБ:17166387  понуда  заведена  под  бројем:1531  дана
28.12.2018.године у 09:30

 Образложење:
Наручилац  је  дана  21.12.2018.године  донео  одлуку  о  покретању  јавне  набавке

мале  вредности  ЈНМВ  28/2018  –  ИНДУСТРИЈСКА  СО  ЗА  ПОСИПАЊЕ  ПУТЕВА.За
наведену набавку Наручилац је дана 21.12.2018.године на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници објавио позив за подношење понуда.

До истека рока за пријем понуда 31.12.2018.године, на адресу Наручиоца 
пристиглa  je jедна понуда.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда сачинила записник  1491/3 од 
31.12.2018.године спровела стручну оцену понуда и саставила извештај о стручној оцени 
понуда , бр 1491/4 од 03.01.2019.год,у ком је  констатовала следеће:

1.Подаци о јавној набавци:
Врста предмета јавне набавке: набавка добра
Предмет јавне набавке: ИНДУСТРИЈСКА СО ЗА ПОСИПАЊЕ ПУТЕВА
Подаци из плана набавки: План јавних набавки за 2018.год редни број 1.1.21 трошкови 
материјала,са финансирањем из сопствених средстава.
Процењена вредност без ПДВ-а износи:600.000,00 дин 
Одступања од плана јавних набавки : нема.

2. Подаци о приспелим понудама
У поступку  су  учествовали  следећи понуђачи:

– Кристал со ДОО Београд Ул.Батајнички друм 283Г ПИБ:100009056 МБ:17166387 
понуда заведена под бројем:1531 дана 28.12.2018.године у 09:30

3.Подаци о одбијеним понудама
Укупан број понуда износи: нема
Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: нема



4.Начин примене критеријума за оцењивање понуда
Критеријум за оцењивање понуда је :најнижа понуђена цена

5.Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда , Комисија констатује  да  je наручилац  прибавио  

три  прихватљиве  понуде понуђача: 
- Кристал со ДОО Београд Ул.Батајнички друм 283Г ПИБ:100009056 МБ:17166387 

понуда бр.27-12/2018 од 27.12.2018 са понуђеном ценом без ПДВ-а 358.950,00 дин 
,односно 430.740,00 са ПДВ-ом, трошкови транспорта  на терет Понуђача,роком плаћања 
одложено 45 дана, рок испоруке 2 радна дана и гарантним роком  12 месеци. Понуда 
важи 30 дана.Место испоруке Магацин Наручиоца ул.Васе Николића б.б. Алексинац.

Комисија предлаже да се понуђачу  Кристал со ДОО Београд Ул.Батајнички друм 
283Г ПИБ:100009056 МБ:17166387    додели уговор о набавци добара-индустријска со за 
посипање путева – у складу са Чланом 107.став 3. и Чланом 112. став 2 тачка 5) Закона о 
Јавним набавкама.

6.Подизвођач
Подизвођача: нема

7.Вредност уговора
Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а:600.000,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом:720.000,00 динара

Наручилац је прихватио предлог Комисије за Јавне набавке и донео одлуку о 
додели уговора којом је уговор о јавној набавци  у овом поступку додељен понуђачу  - 
Кристал со ДОО Београд Ул.Батајнички друм 283Г ПИБ:100009056 МБ:17166387  , у 
складу са Чланом 107.став 3. и Чланом 112. став 2 тачка 5) Закона о Јавним набавкама.

Одлуку ће наручилац објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страни  у року од три дана од дана доношења исте.

 Поука о правном леку: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту 
права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од 5 
дана од дана објаве исте на Порталу јавних набавки.

Директор 
______________________________

Милош Милошевић


