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ЈП“ВОДОВОД“ Српских Владара 67,17530 Сурдулица матични број : 07180101 ПИБ:100948572 
Број:2931 
Датум:23.07.2018.год 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (даље: Закон На основу члана 105. Закона о јавним набавкама (даље: 
Закон),  и ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ( 574/1 од 12.03.2014 )),  и извештаја 

о стручној оцени понуда број: 2930  од  23.07.2018 . доносим 
 

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
у  поступку јавне набавке мале вредности:  добра РЕПАРТУРНЕ  СПОЈНИЦЕ, МУЛТИ ЏОИНТ  СПОЈНИЦЕ И АДАПТЕРИ,  11..11..33..  ЈЈННММВВДДООСС0033//1188  Назив и ознака из општег речника набавке: 44163230-Цевне спојнице Закључује се оквирни споразум :са  понуђачем „Витрекс“ ДОО , са седиштем у Нишу  , ул ,.Љубомира Николића 

12 , Понуда број 24/18  од 18.07.2018 .код наручиоца заведена под бројем: : 2877 од19.07.2018.године оцењена као најповољнија. 
Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број: 2930  од  23.07.2018. године који је сачинила 

Комисија за јавну набавку образована решењем број: 2761 од 10.07.2018. године  
О б р а з л о ж е њ е Наручилац је дана 10.07.2018. године донео Одлуку број 2760 о покретању поступка јавне набавке број 11..11..33..  ЈЈННММВВДДООСС0033//1188  Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца, дана 13.07.2018 године,  Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 2928 од 23.07.2018 године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број: 2930  од  23.07.2018 године који је наручилац усвојио. 2. Јавна набавка добара је евидентирана под редним бројем: 11..11..33..  ЈЈННММВВДДООСС0033//1188  за 2018 годину. 3. Средства за плаћање ове јавне набавке су обезбеђена финансијским планом економска класификација 511, а набавка је предвиђена у Плану набавки за 2018 годину: ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ДОБРА, под редним бројем  11..11..33.. 

4. Процењена вредност предметне јавне набавке износи за  1.200.000,00 динара без ПДВ-а 
5. Основни подаци о понуђачима: У поступку јавне набавке учествовао је 1(један)  понуђач: 

Р. 
бр. 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, матични број, ПИБ и 
законски заступник 

Датум 
пријема 

Час 
пријема 

1. 2877 „Витрекс“ ДОО, ул. Љубомира Николића 12, 18000 Ниш;  мбр: 
06788084;ПИБ:100664135; Горан Јовановић 19.07.2018 0910 

Понуда поднета:  поштом Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 873.582,00 динара,Укупна понуђена цена са ПДВ-ом 1.048.298,40  Динара 
Рок важења понуде: 90 дана 
6. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  
7. Критеријум за закључење оквирног споразума: Критеријум за доделу уговора, односно за оцењивање понуде је   најнижа понуђена цена. 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА  
Редни број на ранг листи Назив понуђача Понуђена цена 

1. „Витрекс“ ДОО, ул. Љубомира Николића 12, 
18000 Ниш 

873.582,00 
   

8. Понуђач којем се  закључује оквирни споразум:  
Комисија за јавну набавку констатује да је понуда понуђача „Витрекс“ ДОО  број 24/18  од 18.07.2018 .код наручиоца 
заведена под бројем: 2877 од19.07.2018.године, благовремена, одговарајућа, прихватлјива и најповољнија, те 
предлаже наручиоцу да са њиме  закључује оквирни споразум  9. Подизвођач:  Понуђачи не наступају са подизвођачима: 
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  М.П ЈП“Водовод“ Сурдулица Директор 

 
Доставити: 

- објавити на Порталу јавних набавки 
-Интернет страни предузећа - за документацију 


