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Наручилац ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ 

 

Адреса Ул. Благоја Паровића бр. 3 

 

Место Ниш 

 

Број  04-39/10 

 

Датум 31.08.2020. године. 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.124/2012, 14/15 и 68/15, у 

даљем тексту: Закон), а у вези са чланом 107. Закона о јавним набавкама и Извештаја о стручној 

оцени понуда број 04-39/9 од 31.08.2020. године, директор Наручиоца доноси: 

 

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РЕДНИ БРОЈ  

ЈНДм -39/2020 – Агрегати за одржавање притиска 

 

            У поступку јавне набавке добара, мале вредности - ЈНДм -39/2020 – Агрегати за 

одржавање притиска, закључује се између Наручиоца и једног понуђача са понуђачем:   

„ЕЛМАКС“ Доо, са седиштем у Нишу, Ул. „ЕЛМАКС“ Доо Ниш, понуда број: 119 од 

26.08.2020.године, код Наручиоца заведена под бројем 04-39/7 од 27.08.2020.године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 25.06.2020.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке добара 

ЈНДм -39/2020 – Агрегати за одржавање притиска 

 

Позив за подношење понуде и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца, а и електронским путем су достављени потенцијалним 

понуђачима дана 19.08.2020.г..  

До истека рока за доставу понуда на адресу Наручиоца, пристигла је 1 понуда. 

 

Јавно отварање понуда спроведено је у просторијама Наручиоца дана 07.07.2020. године 

са почетком у 11,15 сати. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 

понуда број: 04-39/8 од 27.07.2020. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној 

оцени понуда, датој у Извештају бр. 04-39/9 од 31.08.2020. године. 

 

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

 

1) Предмет јавне набавке: 

 Предмет јавне набавке: набавка добара ЈНДм -39/2020 – Агрегати за одржавање 

притиска. 
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 Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности; спроводи се поступак 

јавне набавке мале вредности ради закључења оквирног споразума са једним 

понуђачем. 

 

Назив и ознака из општег речника набавки:  

ОРН: 31121100 - турбогенератори 

 

 

2) Процењена вредност јавне набавке укупно:  

                     

 Процењена вредност – 500.000,00 дин без ПДВ-а 

 

3) У поступку јавне набавке учествовао је:  1 понуђач. 

 

4) Основни подаци о понуђачима: 

 

Р. 

бр.  

Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача  Назив и 

седиште 

пону. из 

гр.понуђача 

Назив и 

седиште 

подизвођача 

 

1. 
„ЕЛМАКС“ Доо 

Сомборска 50 18000 Ниш 

 

// 

 

// 

 

5) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: //. 

6) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који 

је утврђена та цена: //.  

 

7) Критеријум за доделу уговора:  

 Одлука о додели ОС биће донета применом критеријума “најнижа понуђена цена”. 

Уговор ће се закључити на износ процењене вредности, у складу са финансијским 

планом Наручиоца, са понуђачем који доставио понуду са најнижом укупном вредношћу 

(збиром) исказаних јединичних цена. 

 

8) Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:  

 

 У складу са чланом 107 став 2 Закона о јавним набавкама, а на основу критеријума за 

доделу уговора, дефинисаног применом критеријума за доделу уговора одређеног у 

Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, сачињава се ранг листа 

прихватљивих понуда: 

 
Ред. 

Бр. 

Број под 

којим је 

заведена 

понуда 

Назив понуђача Укупна вредност 

(збир) исказаних 

цена 

Начин 

подношења 

понуде 

1.  

04–39/7 
„ЕЛМАКС“ Доо 

Сомборска 50 18000 Ниш  

 

319.000,00 

 

самостално 
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Напомена: 

 ОС се закључује на износ процењене вредности, у складу са финансијским планом 

Наручиоца, са понуђачем који достави понуду са најнижом укупном вредношћу (збиром) 

исказаних цена.  

 

 

9) Понуђач којем се додељује ОС:  

 

Сходно горе наведеном, Комисија Наручиоца предлаже да се ОС додели: 

Понуђачу „ЕЛМАКС“ Доо, са седиштем у Нишу, Ул. Сомборска 50, 18000 Ниш, чија је 

понуда цењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива, и која је са аспекта 

критеријума за стручну оцену понуда и најповољнија. Изабрани понуђач извршава 

набавку самостално. 

 

 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за 

заштиту права у року од пет дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту 

права у поступцима јавних набавки, а предаје 

наручиоцу.  

 

   

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

ДИРЕКТОР 

  

Предраг Милачић, 

дипл.ел.инж. 

         

 

Доставити:   

- Објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од три дана од 

дана доношења. 
 


