
ЈПКД „Топлица“ 

Драган Милуновић Џуле бр. 2 

Куршумлија 

12.06.2017 год. 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,14/15 

68/15) Директор Чарапић Војимир доноси: 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

     ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу З.Т.Р Видахем, Модрича, Крушевац, на основу 

понуде бр. 25/17 од 03.06.2017 године: 

 

Образложење 

 

 

      Наручилац је дана 29.05.2017 год. донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности бр. 07/2017, за јавну набавку Натријум хипо-хлорид. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 понуде. Након 

спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени 

понуда и сачинила извештај о истом. У извештају о стручној оцени понуда бр. 60 од 

09.06.2017 год. , Комисија за јавне набавке констатовала је следеће: 

 

1) Врста предмета јавне набавке: 

 

Набавка добара- Натријум хипо-хлорид 

 

2) Подаци о јавној набавци: 

 

Процењена вредност: 800.000,00 без ПДВ-а 

Вредност уговора: 368.000,00 без ПДВ-а 

Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

Оквирно време покретање поступка: Мај 2017 

Оквирно време реализације уговора: Јун 2017-Јун 2018 

Извор финансирања: Сопствени приходи буџетских корисника 

 

3) Укупан број поднетих понуда: 2 

 

Назив/име понуђача 

1.  З.Т.Р Видахем, Крушевац 

2.  Патентинг д.о.о, Београд, Земун Поље 



 

 

4) Критеријум за оцењивање понуде је  економски најповољнија понуда. 

 

 а) Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума 

економски најповољније понуде: 

 

 1. елемент критеријума: Понуђена цена               број пондера: 90 

 2. елемент критеријума: Рок плаћања                    број пондера: 10 

             

 
Најнижа цена 

     _________________________________Х 90 = Број остварених пондера 

                       Понуђена цена 

             

 

 

Рок плаћања понуде која се рангира 

     ________________________________________Х 10= Број остварених пондера 

            Најдужи понуђени рок плаћања 

 

 
                Елементи        

                критеријума 

 

      Назив 

      понуђача 

Понуђена цена 

Понуђени 

рок 

плаћања 

Укупно: 

1. З.Т.Р Видахем 90 10 100 

2. Патентинг д.о.о 86,24 10 96,24 

 

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда 

понуђача 

З.Т.Р Видахем, Модрича, Крушевац 

 

            и предлаже наручиоцу да додели Уговор о јавној набавци овом понуђачу. 

 

 

 

       Понуђач 

 

 

З.Т.Р. Видахем Патентинг д.о.о 

Понуђена цена 368.000,00 384.000,00 
Рок испоруке 1 дан 5 дана 
Рок плаћања 45 дана 45 дана 



 

         Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о 

додели Уговора , те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели 

Уговора понуђачу З.Т.Р Видахем, Модрича, Крушеваца по понуди бр. 25/17 од 

03.06.2017 год. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од 

дана објављивања на Порталу јавних набавки. 

 

        Одговорно лице: 

 

   ____________________ 

 


