
 
Наручилац ЈВП,,Београдводе“ 
 
Адреса Светозара Ћоровића 15 
 
Место Београд 
 
Број одлуке 

 
3503/7 

 
Датум 14.09.2017. године 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), 
директор ЈВП '' Београдводе '' доноси: 
 

О Д Л У КУ  
о додели уговора 

 
БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача ,,ENERGOEL“ d.o.o. из Београда, ул. 
Господара Вучића 103б, са чланом заједничке понуде: ,,TERMOPRODUKT- KOMPANI“d.o.o. из 
Београда ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 130), заведена под бројем 3723 од 14.09.2017. године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
               Наручилац је дана 04.09.2017. године донео одлуку о покретању јавне набавке радова у 
квалификационом поступку за прикупљање понуда бр. 3503/1, за јавну набавку електромашинских 
радова - Испитивање ел.опреме I - групе на ЦС ,,Велики Макиш” , назив и ознака из општег речника 
набавке ,,Машинске инсталације-45350000“, број јавне набавке КР-II-28/17. 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца достављена је 1. понуда. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 3503/6 од 14.09.2017. године, Комисија за јавне 
набавке је констатовала следеће: 

 
1) Подаци о јавној набавци: 
 
 
Предмет јавне набавке 

Испитивање ел.опреме I - групе на ЦС 
,,Велики Макиш” 

 
Редни број јавне набавке        КР-II-28/17 
 
Процењена вредност јавне набавке       240.000,00 динара 
 
Укупан број поднетих понуда:  1 
 

Назив/име понуђача 

Ред. 
број Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. 

,,ENERGOEL“ d.o.o. из Београда, ул. 
Господара Вучића 103б, са чланом заједничке понуде: 
,, TERMOPRODUKT- KOMPANI“d.o.o. из Београда 
ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 130, подноси понуду 
заведену под бројем 3723 од 14.09.2017. године 

/ 

 



2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање : / 

3) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена, при чему Наручилац 
рангира само исправне, одговарајуће и прихватљиве понуде. 

Наручилац је дана 04.09.2017. године донео одлуку о покретању квалификационог 
поступка за прикупљање понуда поступка бр. 3503/1, за јавну набавку извођења 
електромашинских радова  – Електромашински радови – Испитивање ел.опреме I - групе на ЦС 
,,Велики Макиш” , назив и ознака из општег речника набавке: ,,Машинске инсталације - 
45350000“,  број јавне набавке КР-II-28/17. 
Комисија за јавну набавку је саставила конкурсну документацију, формирала опште и обавезне 
услове у складу са Законом о јавним набавкама и омогућила да иста буде доступна на Порталу 
јавних набавки на интернет адресама www.portal.ujn.gov.rs. , https://nabavke.beograd.gov.rs. и 
на интернет страници Наручиоца www.beogradvode.co.rs . На тај начин Наручилац је позвао 
све кандидате, којима је призната квалификација у квалификационом поступку за прикупљање 
пријава, да припреме и поднесу понуде у квалификационом поступку за прикупљање понуда у 
складу са законом,  конкурсном документацијом и позивом. 

 Позив за јавну набавку упућен понуђачима дана 05.09.2017. године на Порталу јавних 
набавки, у складу са чл.57. Закона о јавним набавкама, понуђачима са листе квалификованих 
понуђача по одлуци о  признавању квалификације број 1314/7 од 11.05.2015. године,1314/7а од 
12.11.2015. године, 1314/7б од 11.05.2016. године и 1314/7г од 11.05.2017. године. 

Имајући у виду да је понуда понуђача ,,ENERGOEL“ d.o.o. из Београда, једина 
достављена и исправна, прихватљива и одговарајућа, Комисија није састављала ранг листу 
понуђача.  
 

 Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

 ,,ENERGOEL“ d.o.o. из Београда 235.000,00 динара 

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

 
 Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је понуда Понуђача, ,,ENERGOEL“ 

d.o.o. из Београда, ул. Господара Вучића 103б, са чланом заједничке понуде:,, TERMOPRODUKT- 
KOMPANI“d.o.o. из Београда ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 130, заведена под бројем 3723 од 
14.09.2017. године,  исправна, одговарајућа и прихватљива и предлаже Наручиоцу њен избор. 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору 
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом 
се понуда заведена код Наручиоца под бројем 3723 од 14.09.2017. године,  Понуђача 
,,ENERGOEL“ d.o.o. из Београда, бира као најповољнија. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права у року од 10 
 дана од дана пријема исте. 

 

         
            Директор 
 

                                                                                                                Ненад Ђинђић, дипл.инж. 


