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“ЕНЕРГЕТИКА” Д.О.О. 

ДИРЕКТОР 

Број:317/20 
Датум:08.07.2020.год. 
Место: Крагујевац 

 

На основу члана 16. Уговора о организовању друштва са ограниченом 

одговорношћу за производњу и дистрибуцију енергије и флуида и пружање услуга 

„Енерегетика“ Крагујевац, члана 107. и члана 108. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја 

Комисије о стручној оцени понуда за ЈН бр. 1.1.43/2020 дана 08.07.2020. године, 

доносим 

 

                     ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

у поступку јавне набавке мале вредности, са циљем закључења оквирног 

споразума на период од једне године са једним понуђачем 

Апарати за заваривање 

бр. jн 1.1.43/2020 

 

   У поступку јавне набавке мале вредности са циљем закључења оквирног 

споразума са једним понуђачем на период од једне године бр.1.1.43/2020 - 

„Апарати за заваривање“,  оквирни споразум се закључује са понуђачем 

GALEB ELECTRONICS d.o.o., Поцерска 111, 15 000 Шабац, МБ:21024040, ПИБ: 

108561448. 

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Позив за достављање понуда објављен је дана 12.06.2020. године на Порталу 
јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и интернет страници наручиоца (www.energetika-
kragujevac.com).  

Предмет јавне набавке: Апарати за заваривање (назив и ознака из општег 

речника набавки: Опрема за заваривање, ОРН:42662000). 

Поступак јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности ради закључења 
оквирног споразума са једним понуђачем на период од  једне године. 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

                           
                             Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                  енергије и флуида и пружање услуга 

                  ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 

                   34000 Крагујевац, Првослава Раковића 4А    

            Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com 

            PIB: 101576503; MБ:17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка                                                                                                                      

http://www.energetika-kragujevac.com/
http://www.energetika-kragujevac.com/
mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com
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Процењена вредност јавне набавке: 550.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, 

односно 660.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

Рок за достављање понуда је био 30.06.2020. године до 11:00 часова. 

Укупан број достављених понуда: 4 

Благовремено су достављене понуде понуђача: 

01. MAŠIN ELEKTRO d.o.o., Сувоборска бб, 15 000 Шабац, МБ:06250653, ПИБ: 
100125774; 

02. GALEB ELECTRONICS d.o.o., Поцерска 111, 15 000 Шабац, МБ:21024040, ПИБ: 
108561448; 

03.  ECOMEX d.o.o., Шпанских бораца 220Е, 11 070 Нови Београд, МБ:07369123, 
ПИБ:100897904; 

04. AYADORP d.o.o., Кнегиње Зорке 9А, 11 000 Београд, МБ:21170119, 
ПИБ:109370746. 

Поступак отварања понуда спроведен је дана 30.06.2020. године у просторијама 
наручиоца од стране комисије именоване Решењем  директора 216/20 са почетком 
у 11 часова и 30 минута. Jaвном отварању понуда је присуствовао овлашћени 
представник понуђача GALEB ELECTRONICS d.o.o., о чему је сачињен записник 
бр.64, на који присутни представник понуђача није имао примедби, који је потписао 
и један примерак преузео, а примерак записника је послат понуђачима који нису 
присуствовали отварању у законском року од 3 дана по завршетку отварања 
понуда. 
 
 
Понуђени су следећи услови: 
 

01. 
 

Понуђач:  

MAŠIN ELEKTRO d.o.o. 
Сувоборска бб 
15 000 Шабац 
МБ:06250653, ПИБ: 100125774 

Понуда број:                         1506-1 од 15.06.2020. 

Рок важења понуде у данима   60 дана 

Понуђена цена без ПДВ-а:   589.960,50 динара 

ПДВ: 117.992, 10 динара 

Понуђена цена са ПДВ-ом:   707.952,60 динара  

Oстали битни подаци из понуде 
Услови плаћања: 45 дана одложено 
Рок за испоруку: 10 дана 
Гаранција: 36  месеци 
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02. 
 

Понуђач:  

GALEB ELECTRONICS d.o.o. 
Поцерска 111 
15 000 Шабац 
МБ:21024040, ПИБ: 108561448 

Понуда број:                         166 од 16.06.2020. 

Рок важења понуде у данима   60 дана 

Понуђена цена без ПДВ-а:  487.560,00 динара 

ПДВ: 97.512,00 динара 

Понуђена цена са ПДВ-ом:   585.072, 00 динара  

Oстали битни подаци из понуде 
Услови плаћања: 45 дана одложено 
Рок за испоруку: 10 дана 
Гаранција: 36 месеци 

03. 
 

Понуђач:  

ECOMEX d.o.o. 
Шпанских бораца 220Е 
11 070 Нови Београд 
МБ:07369123, ПИБ:100897904  

Понуда број:                         153/ММ од 18.06.2020. 

Рок важења понуде у данима   60 дана 

Понуђена цена без ПДВ-а:   534.021,00 динара 

ПДВ: 106.804,20 динара 

Понуђена цена са ПДВ-ом:   640.825, 20 динара  

Oстали битни подаци из понуде 
Услови плаћања: 45 дана одложено 
Рок за испоруку: 10 дана 
Гаранција: 24 месеца 

04. 
 

Понуђач:  

AYADORP d.o.o. 
Кнегиње Зорке 9А 
11 000 Београд 
МБ:21170119, ПИБ:109370746  

Понуда број:                         24/2020 од 20.06.2020. 

Рок важења понуде у данима   65 дана 

Понуђена цена без ПДВ-а:   523.566,00 динара 

ПДВ: 104.713,20 динара 

Понуђена цена са ПДВ-ом:   628.279,20 динара  

Oстали битни подаци из понуде 
Услови плаћања: 45 дана одложено 
Рок за испоруку: 9 дана 
Гаранција: 24 месеца 
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У поступку стручне оцене понуда комисија је констатовала следеће: 
 

- Понуда понуђача MAŠIN ELEKTRO d.o.o., број понуде 1506-1 од 
15.06.2020. године, са понуђеном ценом од 589.960,50 динара је 
благовремена, одговарајућа и неприхватљива, јер је понуђена цена 
изнад процењене вредности јавне набавке; 
 

- Понуда понуђача GALEB ELECTRONICS d.o.o., број понуде 166 од 
16.06.2020. године, са понуђеном ценом од 487.560,00 динара је 
благовремена, одговарајућа и прихватљива; 
 

- Понуда понуђача ECOMEX d.o.o., број понуде 153/ММ од 18.06.2020. 
године, са понуђеном ценом од 534.021,00 динара је благовремена, 
одговарајућа и прихватљива; 
 

- Понуда понуђача AYADORP d.o.o., број понуде 24/2020 од 
20.06.2020. године, са понуђеном ценом од 523.566,00 динара је 
благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 
Детаљно образложење цена у случају одбијања понуде због неуобичајено ниске 

цене: НЕМА 

Начин примене методологије доделе пондера: Нема, јер је примењен критеријум 

најнижа понуђена цена. 

Комисија је утврдила следећи ранг понуђача применом критеријума најнижа 

понуђена цена:  

01. GALEB ELECTRONICS d.o.o. 
02. AYADORP d.o.o. 
03. ECOMEX d.o.o. 
 
Комисија је, после стручне оцене понуда, констатовала да је најповољнија 

понуда понуђача GALEB ELECTRONICS d.o.o. 

Сходно члану 107. и члану 108. Закона о јавним набавкама, Комисија је 
предложила директору „Енергетика“ д.о.о., да  донесе Одлуку о закључењу 
оквирног споразума у поступку јавне набавке мале вредности са циљем 
закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од једне 
године бр.1.1.43/2020 - „Апарати за заваривање“ понуђачу GALEB 
ELECTRONICS d.o.o., јер су се Законом о јавним набавкама стекли услови за 
закључење оквирног споразума у јавној набавци. 
 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о 

избору најповољније понуде.  

 



5 

 

Имајући у виду да су се стекли услови за закључење оквирног споразума 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПРАВНА ПОУКА: 

Понуђач који сматра да су му доношењем Одлуке о закључењу оквирног 

споразума повређена права, може да покрене поступак за заштиту права  у року од 

5 дана од дана објављивања ове Одлуке на порталу јавних набавки. Захтев за 

заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права, непосредно или препорученом поштом.  

 

   ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА 

    ____________________________________ 

                                                            ДИРЕКТОР 

                                         С.Р.  Милан Ћировић, дипл.инж.маш. 

 

Овај документ на меморандуму наручиоца, пуноважан је без печата и потписа 

 


