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Република Србија  

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

Ул.Пролетерских бригада бб 

Број:I-404/1-104/2016 

Дана: 04.01.2017.године  

Интернет страница наручиоца:  

www.kursumlija.org 

К у р ш у м л и ј а  

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2012 и 

68/2015), Председник општине Куршумлија доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка фекалне пумпе са агрегатом, 

број јавне набавке 104/2016 УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ЗПТР „ЕЛЕКТРОКОВИНА“ 

Краљево, Чукојевац број 3, 33220 Чукојевац, Краљево, ПИБ 101254417, мат.број 54959109, број 

рачуна 330-24000604-19, као најповољнијем понуђачу по понуди број I-404/1-104-1 од 

28.12.2016.године.  

Уговорена цена износи 825.000,00 динара без ПДВ-а, односно 990.000,00 динара са ПДВ-ом. 

Ову одлуку у року од три дана објавити на Пoрталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 19.12.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности број I-404/1-104/2016, за јавну набавку добара – Набавка фекалне пумпе са агрегатом. 

Процењена вредност јавне набавке у укупном износу без ПДВ-а износи 833.333,00 динара. 

Ознака за предметну јавну набавку у речнику јавне набавке: Пумпе за канализацију 42122220. 

Дана 20.12.2016. године наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки (шифра 1325530) и интернет страни наручиоца: www.kursumlija.org, у складу са чланом 57. 

ЗЈН.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 4 (четири) понуде.  

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и 

саставила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда, бр. I-404/1-104/2016 од 30.12.2016. године, комисија за 

јавне набавке, констатовала је следеће: 

 

Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда приспело је 4 (четири) 

благовремене понуде и то:   

 

1. ЗПТР „ЕЛЕКТРОКОВИНА“ Краљево, Чукојевац број 3, 33220 Чукојевац, 

Краљево, ПИБ 101254417, мат.број 54959109, број рачуна 330-24000604-19, 

заступник Зоран Станковић. 

 

ЗПТР „ЕЛЕКТРОКОВИНА“ Краљево нуди да фекалну пумпу са агрегатом испоручи по 

следећим условима:  

 

- Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 825.000,00 динара без ПДВ-а, односно 

990.000,00 динара са ПДВ-ом; 
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- Рок плаћања:  5 дана од дана пријема авансне фактуре/рачуна и истовременог достављања 

менице за повраћај аванса, захтева за регистрацију менице и меничног овлашћења, са роком 

важења до коначног извршења посла. Аванс се мора оправдати са окончаном ситуацијом; 

- Рок важења понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда; 

- Рок за испоруку: 30 дана од дана закључења уговор; 

- Гарантни рок: 12 месеци рачунајући од дана извршене примопредаје. 

 

Комисија је прегледала понуду овог понуђача, те је оценила исту као одговарајућу и  

прихватљиву.   

 

2. ЕЛЕКТРОСЕРВИС „НЕСТОР“ Сремска Каменица, Иришки пут број 10А, 21208 

Сремска Каменица, ПИБ 104098391, мат.број 57168307, број рачуна 220-49064-49, 

заступник Бојан Несторовић. 

 

 ЕЛЕКТРОСЕРВИС „НЕСТОР“ Сремска Каменица нуди да фекалну пумпу са агрегатом 

испоручи по следећим условима:  

 

- Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 1.594.928,00 динара без ПДВ-а, односно 

1.913.913,60 динара са ПДВ-ом; 

- Рок плаћања:  5 дана од дана пријема авансне фактуре/рачуна и истовременог достављања 

менице за повраћај аванса, захтева за регистрацију менице и меничног овлашћења, са роком 

важења до коначног извршења посла. Аванс се мора оправдати са окончаном ситуацијом; 

- Рок важења понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда; 

- Рок за испоруку: 30 дана од дана закључења уговор; 

- Гарантни рок: 12 месеци рачунајући од дана извршене примопредаје. 

 

 Комисија је прегледала понуду овог понуђача, те је оценила исту као одговарајућу или и   

прихватљиву из разлога што понуђена цена прелази процењену вредност јавне набавке.   

 

3. ПД „МОПИНГ“ ДОО Пожаревац, Баје Секулића бб, 12000 Пожаревац, ПИБ 

101971312, мат.број 07863098, број рачуна 160-9103-24, заступник Бранка Пурић 

Стокић. 

 

 ПД „МОПИНГ“ ДОО Пожаревац нуди да фекалну пумпу са агрегатом испоручи по 

следећим условима:  

 

- Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 1.130.000,00 динара без ПДВ-а, односно 

1.356.000,00 динара са ПДВ-ом; 

- Рок плаћања:  5 дана од дана пријема авансне фактуре/рачуна и истовременог достављања 

менице за повраћај аванса, захтева за регистрацију менице и меничног овлашћења, са роком 

важења до коначног извршења посла. Аванс се мора оправдати са окончаном ситуацијом; 

- Рок важења понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда; 

- Рок за испоруку: 50 дана од дана закључења уговор; 

- Гарантни рок: 12 месеци рачунајући од дана извршене примопредаје. 

 

 Комисија је прегледала понуду овог понуђача, те је оценила исту као одговарајућу или и   

прихватљиву из разлога што понуђена цена прелази процењену вредност јавне набавке. 

 

4.   „AQUATERM Inzenjering“ ДОО Ниш, улица Коче Рацина број 17, 18000 Ниш, 

ПИБ 104325310, мат.број 201422227, број рачуна 165-6927-22, заступник Војислав 

Стојиљковић. 
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