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датум: 17.06.2016. год. 
 број:10/1018-5 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/15) и Извештаја 
Комисије за јавне набавке од 16.06.2016.године, директор доноси:  
 

О Д Л У К У 
о додели уговора 

ЈКП“Грејање“ Панчево, као наручилац, у поступку јавне набавке мале вредности бр. 25/16, Уговор о јавној набавци добара  

- Експанзионе посуде и вентили сигурности (ознака из општег речника набавки: 44615100 - Челичне посуде 
под притиском) - додељује уговор  понуђачу: „ТДМ“ д.о.о. 11070 Нови Београд,  Јурија Гагарина 164 б,  број понуде 16-
452 од 13.06.2016. године, заведене код Наручиоца под бројем 10/1137, дана 15.06.2016. на износ 1.156.041,00 динара без 
ПДВ-а односно 1.387.249,20 динара са ПДВ-ом. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Наручилац је дана 06.06.2016. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 10/1018-1, за 

јавну набавку добара – сукцесивно Експанзионе посуде и вентили сигурности. За наведену јавну набавку наручилац је 
дана 07.06.2016. године, објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца 
 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднетs je  једна понуда. 
 
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуде и сачинила извештај о 
истом. 
 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 10/1018-4 од 16.06.2016. године, Комисија за јавне набавке је констатовала 
следеће: 
 

1. Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке: Експанзионе посуде и вентили сигурности (ознака из општег речника набавки: 44615100 - 
Челичне посуде под притиском) 
Редни број јавне набавке за текућу годину: 25/16. 
Позиција у Плану набавки: 1.1.8; Финансијском плану за 2016. годину: конто 540. 
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 1.250.000,00 динара, (без ПДВ-а). 
 
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):   1.156.041,00 динара. 

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) :  1.387.249,20 динара. 

2.  Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Ред 
број 

Бр. под којим је 
пон.завед. 

Датум 
 пријема 

Назив  понуђача Укупно у дин. 
(без ПДВ - а) 

1 
10/1138 
16-452 

15.06.2016. 
у 9.55 часова 

„ТДМ“ д.о.о.  
11070 Нови Београд,  Јурија Гагарина 164 б  

1.156.041,00 

       
3. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. Ранг листа понуђача: 

Ред 
број 

Бр. под којим је 
пон.завед. 

Датум 
 пријема 

Назив  понуђача Укупно у дин. 
(без ПДВ - а) 

1 
10/1138 
16-452 

15.06.2016. 
у 9.55 часова 

„ТДМ“ д.о.о.  
11070 Нови Београд,  Јурија Гагарина 164 б  

1.156.041,00 

 

4. Комисија је, после стручне оцене понуда, у извештају о стручној оцени понуда, констатовала да уговор треба доделити 
повољнијем понуђачу „ТДМ“ д.о.о. 11070 Нови Београд,  Јурија Гагарина 164 б,  број понуде 16-452 од 13.06.2016. године, 
заведене код Наручиоца под бројем 10/1137, дана 15.06.2016. на износ 1.156.041,00 динара без ПДВ-а односно 1.387.249,20 
динара са ПДВ-ом. 
 

5. В.д. директора је прихватила предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде и донела одлуку о 
додели уговора као у изреци ове одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може                                                                                                                  д и р е к т о р  
поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана пријема исте.                                                                                                    

____________________________ 
                 Сандра Божић 
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