
Република Србија 
ОПШТИНА ГОЛУБАЦ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 404-32-10/2018 
Датум: 27.12.2018. године 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012,14/2015, 
68/2015 и анекса уговора о суфинансирању трошкова пошумљавања на територији општине 
Голубац,закључен између Министарства заштите животне средине и општине Голубац 
број: 401-00-1165/1/18-04 од 20.12.2018.), Начелник Општинске управе Голубац, доноси: 

ОДЛУКУ ОДОДЕЛИ УГОВОРА 
у отвореном поступку јавне набавке мале вредности, 

број 22/2018 

1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу:Т.Р. и гајење цвећа „Кућа на брду",ул.Молерова 
1,Крагујевац.МБ:61253076,ПИБ: 106535147, понуда број 3. од 14.11.2018. године, 
заведенакод наручиоца под бројем 404-32-7/2018 од 14.11.2018. 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 06.11.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности, број 404-32/2018, за јавну набавку: набавка добара- набавка 
садница за пошумљавање рамско-голубачке пешчаре, назив и ознака из Општег речника 
набавки: Саднице - 03451100, дана 06.11.2018. године објавио је позив за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки и на сајту www.golubac.org.rs. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 3 понуде. 
Комисија за јавну набавку је после отварања понуда спровела стручно оцењивање 

понуда и саставила извештај. 
У извештају о стручној оцени понуда, број 404-32-9/2018 од 27.12.2018. године, 

Комисија за јавну набавку је констатовала следеће: 

1. Подаци о јавној набавци 

Предмет јавне набавке је: набавка добара- набавка садница за пошумљавање рамско-
голубачке пешчаре, назив и ознака из Општег речника набавки: Саднице - 03451100, 
редни број набавке: 22/2018. 
Процењена вредност јавне набавке износи укупно 752.092,00 динара без ПДВ-а. 

2. Подаци о понуђачима 
У поступку је учествовало 3 (три) понуђача и то: 

1. Д.О.О.Коп градња Плочица,ул.Краља Петра I бр. 178,Плочица-Ковин.МБ: 
20275529,ПИБ: 104937798; 

2. Greenland Komarov д.о.о.,ул.Олге Петров 28,Нови Сад. 
МБ:20014610,ПИБ: 103800500. 

3. Т.Р. и гајење цвећа „Кућа на брду",ул.Молерова 1,Крагујевац. 
МБ:61253076,ПИБ: 106535147. 
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3. Подаци о одбијеним иоиудама 

Одбија се понуда понуђача Greenland Komarov д.о.о Нови Сад,због понуђене цене у износу 
од 818.965,00 динара без ПДВ-а чиме је премашена процењена вредност Јавне набавке која 
износи 752.092,00 динара без ПДВ-а. 

4. Критеријум за оцењивање иоиуда 
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је: 
„Економски најиовољнија понуда" 

Елементи критеријума за доделу уговора: 
• понуђена цена - 60 пондера - по формули = (најнижа / посматрана) х 60 
• рок испоруке добара - 40 пондера, по следећој формулацији: 

- рок испоруке добара : - до 7 дана - 40 пондера 
- од 8 до 13 дана - 30 пондера 
- од 14 до 17 дана- 10 пондера 

Укупно: 100 пондера 
Значење израза у формули: 
* најнижа * - понуда са најнижом понуђеном ценом 
*посматрана* - понуда која се упоређује, односно она која се бодује 
- „Економски најиовољнија понуда" је понуда која оствари највећи број пондера по 
основу збира оба елемента критеријума (понуђена цена + рок испоруке добара). 

Елементи критеријума, односно начин на основу ког се додељује уговор у ситуацији 
када постоје две или више понуда са истим бројем пондера: 
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио нижу цену. У случају исте понуђене цене, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за испоруку 
добара. Уколику су сви горе наведени критеријуми исти, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача, која је прва примљена и заведена код наручиоца. 

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

Елементи критеријума 
(број пондера) 

Назив понуђача 

Понуђена цена 
без ПДВ-а 

Број 
пондера по 

основу 
цене 

Број пондера 
по основу 

рока испоруке 
добара 

Укупно 
пондера 

„Копградња - Плочица" д.о.о., ул. 
Краља Петра I 178, Ковин 745.330,00 56,04 10,00 66,04 

Т.Р.и гајење цвећа „Кућа на 
брду",ул.Молерова1 .Крагујевац 696.255,00 60,00 40,00 100,00 
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6. Понуђач коме се додељује уговор 

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је 
најповољнија понуда понуђача: Т.Р. и гајење цвећа „Кућа на брду",ул.Молерова 
1,Крагујевац. МБ:61253076,ПИБ:106535147. који је понудио укупну цену од =696.255,00 
динара без ПДВ-а;понудаје заведена код наручиоца под бројем 404-32-7/2018 и предлаже 
наручиоцу да се овом понуђачу додели уговор. 

Наручилац је прихватио предлог Комисије зајавну набавку и донео Одлуку о додели 
уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу: Т.Р. и 
гајење цвећа „Кућа на брду",ул.Молерова 1,Крагујевац. 
МБ:61253076,ПИБ: 106535147. који је понудио укупну цену од =696.255,00 динара 
без ПДВ-а;понудаје заведена код наручиоца под бројем 404-32-7/2018. 

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 пет дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Начелник 
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