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Наручилац  

МИНИСТАРСТВОГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Дирекција за водне путеве 
 
Адреса Француска бр.9 
 
Место  Београд 
 
Бр.одлуке  
 
Датум  
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (С.гласник бр.124/12,14/15,68/15),                                
Директор МГСИ-Дирекције за водне путеве  доноси:  
 

 
ОДЛУКУ 

о додели уговора  
 

         За набавку добара – потрошног материјала за потребе Дирекције, понуда 
понуђача «ХЕЛЕНА ГРАФ“ д.о.о.  Зрењанин , ул. Иве Лоле Рибара бр.28, бр. понуде 
14/65 - 4 од  26.новембра 2015.године.  
 

Образложење 
Наручилац је дана  12.новембра 2015. године донео одлуку о покретању поступка набавке 
мале вредности бр.43 – 09/20125, за јавну набавку  добара – потрошног материјала за 
потребе Дирекције. 
За наведену набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе 
за јавне набавке и на својој интернет страници . 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су три понуде. 
Након спроведеног отварања понуде Комисија за јавне набавке је приступила стручној 
оцени понуда и сачинила Извештај о истом. 
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 14/65-7 од 01.децембра 2015.године, Комисија за 
јавне набавке констатовала је следеће: 
 

1) Подаци о јавној набавци: 
           

Предмет јавне набавке 
 
Ознака Општи речник набавке 

Потрошни материјал за потребе 
Дирекције 
33761000;33711900;24960000;39831200 

 
Ред. бр. јавне набавке 43 – 09/2015 
Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 288.000,00  динара 
Вредност уговора о јавној набавци  
(без  ПДВ),   174.690,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци  
(са  ПДВ),    209.628,00 динара 
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2) Називи, односно имена понуђача ћије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање: 

 
  

Број под 
којим је 
понуда 
заведена Подносилац понуде 

 
 
 

Разлози за одбијање понуде 
14/56-5 „ЕКО-ПРИМАТ“д.о.о. 

Крњача 

Понуда  фирме „ЕКО-ПРИМАТ“д.о.о. Крњача  
је неприхватљива, јер је понуђач доставио тражени 
узорак за ставку 12. Тачке III тендерске 
документације – течност за прање руку  500мл, који 
није адекватан  и као такав је неодговарајући. 

  
 
3) Критеријум за оцењивање понуде за обе партије је критеријум „најнижа 

цена“.  
Највећи могући број добијених бодова  код овог критеријума је 100 бодова. 

 
                                                     Број бодова х најниже понуђена цена 
        понуђеном ценом 
 

1) Понуђач  «VK COMPANY“ д.о.о.  Сокобања  је понудио цену од 236.905,60 динара 
без ПДВ .  

1) Понуђач  «ХЕЛЕНА ГРАФ“ д.о.о.  Зрењанин  је понудио цену од 174.690,00 динара 
без ПДВ .  
 
 

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

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда за набавку  
потрошног материјала за потребе Дирекције , понуда понуђача:  
 

«ХЕЛЕНА ГРАФ“ д.о.о.  Зрењанин , ул. Иве Лоле Рибара бр.28 
               

 
 
  И предлаже наручиоцу његов избор. 
 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о избору 
најповољнијих понуда за набавку потрошног материјала за потребе Дирекције, те  је на 

      Елементи                критеријума 
 
     Назив  
понуђача 

 
 

УКУПНО 

1 «VK COMPANY“ д.о.о.  Сокобања   
83.33 

2 «ХЕЛЕНА ГРАФ“ д.о.о.  Зрењанин   
100 



 3

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђу «ХЕЛЕНА ГРАФ“ 
д.о.о.  Зрењанин, ул. Иве Лоле Рибара бр.28, бр. понуде  14/65–4 од  26.новембра 
2015.године.        
                  
 
              
                                                                                                                                                          
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права 
у року од 5 (пет) дана од дана пријема исте. 
 
 
 
  

        Директор: 

 

           Љубиша Михајловић 

 

       ________________________________ 

 

 


