
                                                                     

Панчево, 31.10.2016. 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за Партију 3 
 

Врста предмета набавке: добра, сукцесивно 

Опис предмета набавке: грађевински материјал, -  ЈНМВ бр. 3/16  -   
набавка обликована по партијама: 

Партија 1 – грађевински материјал са сепарације 
Партија 2 – грађевински материјал са стоваришта 
Партија 3 – готов бетон ( са превозом ) 

Партија 4 – бетонска галантерија 
Партија 5 – материјал за изолацију 
  
Процењена вредност јавне набавке за Партију 3 – готов бетон са превозом је  700.000 динара, без ПДВ – а. 
 
Уговорена вредност јавне набавке за Партију 3 је 706.100 динара без ПДВ-а и 847.320 динара са ПДВ-ом. 
 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 2 (две). 

Обе приспеле понуде су одговарајуће, али неприхватљиве јер превазилази процењену вредност. 

Највиша понуђена цена код неприхватљивих понуда: 723.625  динара без ПДВ-а. 

Најнижа понуђена цена код неприхватљивих понуда:  706.100 динара без ПДВ-а. 

Сагласно члану 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
став 4: 
„Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности 
јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим 
понудама  веће од процењене вредности јавне набавке“. 
 
Наручилац је, након доношења одлуке о додели уговора, доставио образложен извештај Управи за јавне 
набавке и Државној ревизорској институцији. 

Прихваћена понуда за партију 3 превазилази процењену вредност за 6.100 динара, а укупна процењена 
вредност грађевинског материјала није превазиђена. 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  не 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.10.2016. године. 

Датум закључења и број уговора: 28.10.2016. године, 6/215 

Основни подаци о добављачу: „КУТКО“ д.о.о. 26000 ПАНЧЕВО, ул.Војводе Радомира Путника  бр. 27/1, ПИБ: 

101054217, матични број: 08509182, број рачуна: 160-43030-93, назив банке: Banca Intesa, телефон: 013/377-

377; телефакс: 013/354-762, E-mail: office.kutko@gmail.com,  кога заступа директор Љупко Кутањац. 

Период важења уговора: 12 месеци од дана потписивања односно до 27.10.2017. године. 

Околности које представљају основ за измену уговора: на основу обостране писмене сагласности, за индекс 
потрошачких цена. 

Лице за контакт: Драгица Радуловић; 064/850 70 12; dragica.radulovic@grejanje-pancevo.co.rs 
 
 

Панчево 26000, Цара Душана 7, мат.бр. 08488754; ПИБ 101050607; тел. 013/315-400; факс 013/334-695;  
e-mail: office@grejanje-pancevo.co.rs; www.grejanje-pancevo.co.rs 
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