
Република Србија 
ОПШТИНА ГОЛУБАЦ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 404-27- 9/2018 
Датум: 01.10.2018. године 

Г о л у б а ц

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-27-8/2018 од 28.09.2018. године, 
Начелник Општинске управе општине Голубац, доноси:

ОДЛУКУ ОДОДЕЛИ УГОВОРА 
у отвореном поступу јавне набавке за јавну набавку радова, 

број 18/2018

1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу: ПД „Неимар - пут“ д.о.о. Сапаковац, ул. Први 
партизански одред бб, 12311 Мало Црниће, МБ: 20026073, ПИБ: 103816039, понуда 
број 216, заведена код наручиоца под бројем 404-27-6/2018 од 24.09.2018. године.

2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у 
року од три дана од дана доношења.

О б р а з л о ж е њ е
Наручилац је дана 23.08.2018. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка 

јавне набавке, број 404-27/2018, за јавну набавку радова: Изградња шетно бициклистичке 
стазе Винци- Голубац, деоница 3, израда горњег строја -  ознака и назив из општег речника 
набавки: 45233253 - Радови на површинском слоју пешачких стаза а дана 24.08. 2018. 
године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на сајту: 
■\у\улу.§о1ићас.ог§.гб.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 2 понуде. 
Комисија за јавну набавку је после отварања понуда спровела стручно оцењивање 

понуда и саставила извештај.
У извештају о стручној оцени понуда, број 404-27-8/2018 од 28.09.2018. године, 

Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:
1. Подаци о јавној набавци

Предмет јавне набавке је: Изградња шетно бициклистичке стазе Винци- Голубац, 
деоница 3, израда горњег строја -  ознака и назив из општег речника набавки: 45233253 - 
Радови на површинском слоју пешачких стаза, редни број набавке: 18/2018.

Процењена вредност јавне набавке износи укупно 11.666.666,00 динара.
2. Подаци о понуђачима

У поступку су учествовала 2 (два) понуђача:
1. ПД „Неимар - пут“ д.о.о. Салаковац, ул. Први партизански одред бб,

12311 МалоЦрниће, МБ: 20026073, ПИБ: 103816039.
2. ПЗП „Пожаревац“ д.о.о. Пожаревац, Трг Радомира Вујовића 1/И,

12000 Пожаревац, МБ: 07143761, ПИБ: 100440287. *
3. Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 2 (две).
У овом поступку јавне набавке није било одбијених понуда.
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4. Критеријум за оцењивање понуда
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је: 
иајиижа понуђена цена.
Елементи критеријума. односно начин на основу ког се додељује уговор у ситуацији 

када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок за 

извођење радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио 
дужи рок за плаћање.

✓

5. Ранг листа понуђача
Ранг листа понуђача чије су понуде прихватљиве:

1. Понуђач : ПД „Неимар - пут“ д.о.о. Салаковац, ул.Први партизански одред бб,
12311 Мало Црниће, МБ: 20026073, ПИБ: 103816039, који је понудио цену од 
= 11.356.350,00 динара без ПДВ-а.

2. Понуђач: ПЗП „Пожаревац“ д.о.о. Пожаревац, Трг Радомира Вујовића 1/11,
12000 Пожаревац, МБ: 07143761, ПИБ: 100440287, који је понудио цену од 
= 11.580.100,00 динара без ПДВ-а.

6. Понуђач коме се додељује уговор
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је 
најповољнија понуда понуђача: ПД „Неимар - пут“ д.о.о. Салаковац, ул.Први 
партизански одред бб, 12311 Мало Црниће, МБ: 20026073, ПИБ: 103816039, заведена 
код наручиоца под бројем 404-27-6/2018, и предлаже наручиоцу да се овом понуђачу 
додели уговор.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавну набавку и донео Одлуку о додели 
уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу: ПД „Неимар - 
пут“ д.о.о. Салаковац, ул.Први партизански одред бб, 12311 Мало Црниће, МБ: 20026073, 
ПИБ: 103816039, понуда заведена под бројем 404-27-6/2018 од 24.09.2018. године.

Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права наручиоцу, а 
копију истовремено доставља Републичкој комисији, у року од десет дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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