
.. 

Република Србија 

Општина Мали Зворник 
Ул.Краља Петра I бр.38 
Број : 404-34/5 
Дана: 10.04.2018.године 
Мали Зворник 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС", број 
124/2012,14/2015,68/2015), и Извештаја о стручној оцени понуда број. 404-34/4 од 10.04.2018.године, 
Председник Општине Мали Зворник доноси: 

ОДЛУКУ 
о додели уговора 

Општина Мали Зворник као наручилац у поступку јавне набавке мале вредности број 404-34 
Уговор о Јавној набавци услуга Израда Идејног пројекта санације секундарне водоводне мреже у 
Доњој Трешњици и Амајићу са пројектом за извођење додељује понуђачу NJKA CONSTRUCТION 
д.о.о . Стари Град ул.Мајке Јевросиме бр.51, 11103 Београд, на основу понуде понуђача 404- 34/3-4 од 
28.03.2018.године . 

Образложење 

Наручилацје дана 13.03.2018. године донео Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности 
број 404-34, јавна набавка Израда Идејног пројекта санације секундарне водоводне мреже у Доњој 
Трешњици и Амајићу са пројектом за извођење. 

Решењем наручиоца број: 404-34/1 од 13.03.2018. године образована је Комисија за јавну набавку 
- Израда Идејног пројекта санације секундарне водоводне мреже у Доњој Трешњици и Амајићу са 
пројектом за извођење, редни број ЈН 404-34, која је припремила конкурсну документацију, и 
објавила позив за достављање понуда дана 20.03.2018.године, на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници наручиоца 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је пет понуда. 

Након спроведеног отварања понуда дана 29 .03.2018.године у 12:15 часова и сачињавања 
записника број 404-34/3 од 29 .03.2018.године Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај о истом. У извештају о стручној оцени понуда број 404-34/4 од 
10.04.2018.године, комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 

Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке бр.404-34 су Израда Идејног пројекта санациЈе секундарне водоводне 

мреже у Доњој Трешњици и Амајићу са пројектом за извођење 

Поступак: јавна набавка мале вредности 

Назив и ознака из општег речника набавки: 

71320000-услуге техничког пројектовања 

1 П б Ј б одаци о 1авно1 на авци: авна на авка мале вредности 

Редни број јавне набавке 404-34 
Предмет јавне набавке Израда Идејног пројекта санације 

секундарне водоводне мреже у 

Доњој Трешњици и Амајићу са 

пројектом за извођење 



Редни број из Плана набавки 1.2.13 
Подаци о апропријацији у буџету односно у Средства за јавну набавку 
финансијском плану за плаћање обезбеђена су у буџету економска 

класификација 511450-
специјализоване услуге, позиција-

96-функција 660-01 буџет 
Врста поступка јавне набавке из Плана набавки Јавна набавка мале вредности 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 833.333,00 динара без ПДВ-а 

3.Укупан број поднетих понуда: (5) пет и основни подаци о понуђачу: 
Поступак отварања понуда вођен је дана 29.03.2018.године, са почетком у 12:15 часова у 

просторијама општине Мали Зворник. 

До истека рока за подношење понуда тј . до 29.03.2018.године до 12 часова пристигло је пет понуда 

Број под којим је Назив понуђача Датум пријема Час 

понуда заведена 

404-34/3-1 
"Хармонија пројект" д.о.о.Војводе Мишића 

23.03.2018. 10:45 
13/Б, 14000,Ваљево 

404-34/3-2 Енергоплан д.о.о. Сарајевска 57, 11 ООО Београд 26.03.2018. 11 :30 

404-34/3-3 
Истраживачко-развојни центар FPE FUTURA 

28.03.2018. 11:20 
д.о.о. Кнеза Михајла 63,35250 Параћин 

404- 34/3-4 
NIКA CONSTRUCТION д.о.о. Стари Град 

28.03.2018. 11: 15 
ул.Мајке Јевросиме бр.51, 11103 Београд 

404-34/3-5 
Друштво за грађевинарство "КРОВОВИ"д.о.о. 29.03.2018. 9:40 

Бакал Милосава 80, 15300 Лозница 

Неблаговремених понуда :нема 

Понуђачи су се изјаснили на следећи начин: 
1. ,,Хармонија пројект" д.о.о.Војводе Мишића 13/Б , 14000,Ваљево понуђена цена: 564.000,00 

динара без ПДВ-а 

2. Енергоплан д.о.о. Сарајевска 57, 11 ООО Београд понуђена цена: 215.000,00 динара без ПДВ-а 
3. Истраживачко-развојни центар FPE FUTURA д.о.о. Кнеза Михајла 63,35250 Параћин понуђена 

цена: 438.000,00 динара без ПДВ-а 
4. NIКA CONSTRUCТION д.о.о. Стари Град ул.Мајке Јевросиме бр.51, 11103 Београд понуђена 

цена: 174.000,00 динара без ПДВ-а 
5. Друштво за грађевинарство "КРОВОВИ"д.о.о . Бакал Милосава 80, 15300 Лозница понуђена 

цена: 765.400,00 динара без ПДВ-а 

4.Назив, односно име понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање и 

понуђена цена: нема 

5. Понуђене цене код прихватљивих понуда : 
1. ,,Хармонија пројект" д.о.о.Војводе Мишића 13/Б, 14000,Ваљево понуђена цена: 564.000,00 

динара без ПДВ-а 
2. Енергоплан д.о.о. Сарајевска 57,11000 Београд понуђена цена: 215.000,00 динара без ПДВ-а 
3. Истраживачко-развојни центар FPE FUTURA д.о.о. Кнеза Михајла 63,35250 Параћин понуђена 

цена: 438.000,00 динара без ПДВ-а 
4. NIКA CONSTRUCTION д.о.о. Стари Град ул.Мајке Јевросиме бр.51, 11103 Београд понуђена 

цена: 174.000,00 динара без ПДВ-а 
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5. Друштво за грађевинарство "КРОВОВИ"д.о . о. Бакал Милосава 80,15300 Лозница понуђена 
цена: 765.400,00 динара без ПДВ-а 

6. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена: 
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понvћена цена ie следећа 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА ПОНУЂЕНА ЦЕНА (без ПЛВ-а) 

1 NIКA CONSTRUCТION д.о .о . Стари 

Град ул.Мајке Јевросиме бр.51 , 11103 
Београд 174.000,00 динара 

2 Енергоплан д.о.о. Сарајевска 57, 11 ООО 215.000,00 динара 
Београд 

3 Истраживачко-развојни центар FPE 438.000,00 динара 
FUTURA д.о.о. Кнеза Михајла 

63,35250 Параћин 
4 "Хармонија пројект" д.о .о.Војводе 564.000,00 динара 

Мишића 13/Б , 14000,Ваљево 

5 Друштво за грађевинарство 765.400,00 динара 
"КРОВОВИ"д.о.о. Бакал Милосава 

80, 15300 Лозница 

Комисија је дана 10.04.2018.године на сајту Агенције за привредне регистре утврдила да је понуђач : 
NIКA CONSTRUCТION д.о.о. Стари Град ул.Мајке Јевросиме бр.51, 11103 Београд уписан у регистар 
понуђача у Агенцији за привредне регистре и даје активан. 

Наручилац не захтева достављање на увид оргинал или оверених копија доказа из члана 75.Закона о 

јавним набавкама. 
Комисија констатује да је применом наведеног критеријума, за јавну набавку - Израда Идејног 

пројекта санације секундарне водоводне мреже у Доњој Трешњици и Амајићу са пројектом за 
извођење, понуда понуђача NIКA CONSTRUCТION д.о .о. Стари Град ул.Мајке Јевросиме бр.51, 
11103 Београд, благовремена, исправна и прихватљива. Комисија на основу напред наведеног 

предлаже Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора са најповољнијим понуђачем NIКA 
CONSTRUCТION д.о.о. Стари Град ул.Мајке Јевросиме бр.51 , 11103 Београд, по понуђеној цени од 
174.000,00 динара без ПДВ-а, односно 208.800,00 динара са ПДВ-ом. 

7. Назив односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
Комисија, после стручне оцене понуда, за јавну набавку - Израда Идејног пројекта санације 
секундарне водоводне мреже у Доњој Трешњици и Амајићу са пројектом за извођење, констатује да 
је најповољнија понуда понуђача NIKA CONSTRUCТION д.о.о. Стари Град ул.Мајке Јевросиме 
бр.51, 11103 Београд и предлаже наручиоцу његов избор . 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

Да О Не [3 
Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније 
понуде за јавну набавку Израда Идејног пројекта санације секундарне водоводне мреже у Доњој 
Трешњици и Амајићу са пројектом за извођење те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о 
додели уговора којом се уговор додељује понуђачу NIКA CONSTRUCТION д.о.о. Стари Град 
ул.Мајке Јевросиме бр . 51 , 11103 Београд број 404-34/3-4 од 28 .03.2018.године 
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, . 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији, а 

који се предаје наручиоцу у року од 5 дана од дана објаве исте на Порталу јавних набавки. Примерак 
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији Подносилац 

захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро 
рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, у пољу "позив на број" уписује се број или 

ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: Такса за ЗПП са 

назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије) . Поступак заштите права 

понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

Достављање: Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења. 

Обрадили:Весна Илић Ј2.. . ~ 
Зоран Бркић :}' }~д 
Драгана МаркоЈ ћ ~ 
Љиљана Радић ЛЦЈL,С(i-'/С( Jlqgt.t( 
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