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Наручилац  

Министарство грађевинарства, 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 посла  

 
             За уградњу ПВЦ столарије у згради, путем поруџбенице бр. 77/Н – 
09/2017, понуда понуђача „Б2М“, Београд, ул. Кружни пут 15в Лештане, бр. 
понуде 14/76-3 од  08. децембра 2017. године.  
 
 

Образложење 
         Наручилац је дана 04. децембра 2017. године донео одлуку о покретању 
поступка набавке путем подруџбенице бр. 77/Н-09/2017 за уградњу ПВЦ столарије 
у згради Дирекције. 
За наведену набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на  својој 
интернет страници. 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 2 (две) 
понуде. 
 

1) Подаци о јавној набавци: 
           

Предмет јавне набавке 
 
Ознака Општи речник набавке 

Уградња PVC столарије у згради 
45262700 – адаптација зграде 0 

 
Ред. бр. јавне набавке 77/Н – 09/2017 
Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 380.000,00  динара 
Вредност уговора о јавној набавци  
(понуђач није у систему ПДВ)  

    
344.960,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  
(са  ПДВ-ом),  413.952,00  динара 
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2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за 

њихово одбијање: 
НЕМА 

3)   Критеријум за оцењивање понуде за обе партије је критеријум 
„најниже цене“.  

 
 I   УКУПНА ЦЕНА : Максимално 100 пондера 
За најнижу понуђену укупну цену без ПДВ додељује се 100 пондера.  

Сваки следећи пондер за понуђену укупну цену без ПДВ-а, израчунава се по 
формули : 

 
Најнижа понуђена укупна цена без ПДВ  х  100 

Понуђена укупна цена без ПДВ 
 

1) Понуђач „АНР компани“ Београд,, је понудио цену од  378.000,00  динара . 
2) Понуђач „Б2М“, Београд, ул. Кружни пут 15в Лештане је понудио цену од  
344.960,00  динара . 

 
 
          Одговорно лице наручиоца прихватило је понуду фирме „Б2М“, Београд, ул. 
Кружни пут 15в Лештане, бр. понуде 14/76-3 од 08. децембра 2017. године за 
уградњу ПВЦ столарије у згради Дирекције., те је на основу законског овлашћења 
донело одлуку о додели посла наведеном понуђачу. 
 
   
 
 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. 
 
 
  

      в.д. Директора: 

 Љубиша Михајловић 
 

__________________________ 


