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“ЕНЕРГЕТИКА” Д.О.О. 

ДИРЕКТОР 

Број:392/19 
Датум: 16.09.2019.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 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 јавну набавку бр.1.3.8/19 од 12.09.2019. године, доносим 

 

О Д  Л  У  К  У 
о додели уговора 

у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда по 

члану 35. став 1, тачка 1, бр. jн 1.3.8/2019  

Санација озида котла  

Партија 2: Санација озда на плафону испод бојлера, део плафона у мртвој 

зони и део бочног зида на левој страни котла 4 

      

      Додељује се уговор у преговарачком поступку са објављивањем позива за 

подношење понуда ЈН бр.1.3.8/2019 -„Санација озида котла“, за Партију 2 понуђачу 

СЗР Керамика- Гавриловић, Јанка Веселиновића 22, 34300 Аранђеловац , МБ: 

62169427, ПИБ: 100191241. 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

Предмет јавне набавке: Санација озда на плафону испод бојлера, део плафона у 

мртвој зони и део бочног зида на левој страни котла 4 (назив и ознака из општег 

речника набавки: Грађевински радови –ОРН 45000000).     

                           
                             Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                  енергије и флуида и пружање услуга 

                  ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 

                   34000 Крагујевац, Косовска 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                                                                                                                      

mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com
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Процењена вредност јавне набавке за Партију 2 – Санација озда на плафону 

испод бојлера, део плафона у мртвој зони и део бочног зида на левој страни котла 

4 износи  2.200.000,00 динара без ПДВ-а, односно 2.640.000,00 динара са ПДВ-ом. 

Поступак јавне набавке: Преговарачки поступак са објављивањем позива за 
подношење понуда. 
 
Предмет јавне набавке бр.1.3.8/2019 је обликован по партијама и то: 
 
Партија 1: Санација озида на плафону и левку ложишта котла 3; 
Партија 2: Санација озида на плафону испод бојлера, део плафона у мртвој зони и 
део бочног зида на левој страни котла 4. 
 
Наручилац „Енергетика“ д.о.о. Крагујевац  је спровео отворени поступак јавне 

набавке бр.1.3.8/2019 у којем је Директор донео Одлуку о додели уговора 

бр.343/19 од 14.08.2019.год., за Партију 1 - Санација озида на плафону и левку 

ложишта котла 3, а како су за Партију 2 -  Санација озда на плафону испод 

бојлера, део плафона у мртвој зони и део бочног зида на левој страни котла 4, све 

три достављене понуде биле неприхватљиве,  Директор је донео Одлуку о 

обустави поступка бр.344/19 од 14.08.2019. године за Партију 2.  

У циљу завршетка потребних радова пре почетка предстојеће грејне сезоне, 

Директор је донео Одлуку о покретању преговарачког поступка са објављивањем 

позива бр.371/19 од 29.08.2019. године, за Партију 2, а у складу са чланом 35. став 

1, тачка 1) ЗЈН.  

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 
примену: 
 
Предметна јавна набавка спроводи се у преговарачком поступку са објављивањем 
позива за подношење понуда  у складу са Законом и подзаконским актима којима 
се уређују јавне набавке. 
 
Основ за примену преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење 
понуда: члан 35, став 1, тачка 1) 
- ако у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или 
конкурентном дијалогу добије све неприхватљиве понуде, под условом да се 
првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и 
критеријуми за доделу уговора, односно оквирног споразума не мењају. Ако 
наручилац одлучи да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који су 
учествовали у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или 
конкурентном дијалогу да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим, 
није дужан да објави позив за подношење понуда. Понуђена цена у овом 
преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у отвореном,  
рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу.  
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Позив за допуну понуда објављен је на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца дана 29.08.2019. године и истог дана позив је послат на е-mail 

адресе понуђача чије су понуде биле неприхватљиве у отвореном поступку: 

Керамика Гавриловић ЗР, Новотерм-плус д.о.о. и Volcano refractory bricks and 

monolithic d.o.o. 

Рок за достављање понуда је био 09.09.2019. године до 12:00 часова. 

Укупан број приспелих понуда: 2. 

Благовремено су пристигле понуде понуђача: 

01. СЗР Керамика- Гавриловић, Јанка Веселиновића 22, 34300 Аранђеловац , 
МБ: 62169427, ПИБ: 100191241; 

02. Volcano refractory bricks and monolitics doo, XII војвођанске бригаде 11, 23000 
Зрењанин , МБ: 21099147, ПИБ: 108949883. 

Поступак отварања понуда спроведен је дана 09.09.2019. године у просторијама 

наручиоца  од стране комисије именоване Решењем  директора  372/19 са 

почетком у 12 часова и 30 минута. Jaвном отварању понуда су присуствовали 

овлашћени представници понуђача Керамика- Гавриловић ЗР и Volcano refractory 

bricks and monolitics doo, о чему је сачињен записник бр. 102, чија је копија заједно 

са копијом записника о преговарању уручена понуђачима. Поступку преговарања 

се приступило непосредно након завршетка поступка отварања понуда. У поступку 

преговарања, у све четири фазе, Понуђачи су остали при својим јединичним 

ценама за предметне радове датим у обрасцима спецификације. 

Понуђени су следећи услови: 

01. 

Понуђач:  

СЗР Керамика- Гавриловић, Јанка 
Веселиновића 22, 34300 
Аранђеловац , МБ: 62169427, ПИБ: 
100191241 

Понуда број:                         03-09-19 од 09.09.2019. године 

Рок важења понуде у данима  60 дана 

Понуђена цена без ПДВ-а: Партија 2 – 1.459.738,72 динара 

ПДВ: Партија 2 –    291.947,74 динара 

Понуђена цена са ПДВ-ом: Партија 2 – 1.751.686,46 динара 

Oстали битни подаци из понуде 
Услови плаћања: 25 дана 
Гарантни рок:  13 месеци 
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02.   

Понуђач:  

Volcano refractory bricks and 
monolitics doo, XII војвођанске 
бригаде 11, 23000 Зрењанин , МБ: 
21099147, ПИБ: 108949883 

Понуда број:                         2019-00122-K од 09.09.2019. године 

Рок важења понуде у данима  75 дана 

Понуђена цена без ПДВ-а: Партија 2 – 2.121.724,66 динара 

ПДВ: Партија 2 - 424.344,93 динара 

Понуђена цена са ПДВ-ом: Партија 2 – 2.546.069,59динара 

Oстали битни подаци из понуде 
Услови плаћања: 45 дана 
Гарантни рок:  12 месеци 

 

 У поступку стручне оцене понуда комисија је констатовала следеће: 

ПАРТИЈА 2 – Санација озда на плафону испод бојлера, део плафона у мртвој 
зони и део бочног зида на левој страни котла 4: 
 
- Понуда понуђача СЗР Керамика- Гавриловић, број понуде 03-09-19 од 
09.09.2019. године са понуђеном ценом од 1.459.738,72 динара без ПДВ-а је 
благовремена, одговарајућа (није доставио прву страну обрасца 1.2  - техничке 
спецификације, што се не може сматрати битним недостатком понуде, те је 
сходно томе након траженог додатног појашњења изјавио да је сагласан са 
свим наведеним у обрасцу 1.2 и потврдио да ће радове изводити према 
техничкој спецификацији) и прихватљива.  
 
- Понуда понуђача Volсano refractory bricks and monolitics doo, број понуде 
2019-00122-K од 09.09.2019. године са понуђеном ценом од 2.121.724,66 
динара без ПДВ-а 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:  

ПАРТИЈА 2 – Санација озда на плафону испод бојлера, део плафона у мртвој зони 

и део бочног зида на левој страни котла 4: 

1. СЗР Керамика- Гавриловић 

2. Volсano refractory bricks and monolitics doo 

Комисија је, после стручне оцене понуда, констатовала да је за ПАРТИЈУ 2 –

најповољнија понуда понуђача СЗР Керамика- Гавриловић.  
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Сходно члану 108. ЗЈН, Комисија је предложила Директору да донесе Одлуку о 

додели уговора у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење 

понуда ЈН бр.1.3.8/2019 -„Санација озида котла“, за Партију 2 понуђачу СЗР 

Керамика - Гавриловић, јер су се Законом о јавним набавкама стекли услови за 

потписивање уговора о јавној набавци. 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о 

избору најповољније понуде. 

 

Имајући у виду да су се стекли услови за доделу Уговора о јавној набавци 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПРАВНА ПОУКА: 

Понуђач који сматра да су му доношењем одлуке о додели уговора повређена 

права, може да покрене поступак за заштиту права  у року од 10 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. Уз поднети захтев 

доставља се доказ о уплати таксе у износу од 120.000,00 динара на текући рачун 

Буџета Републике Србије бр. 840 – 30678845 – 06; шифра плаћања: 153 или 253; 

позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права. 

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА 

ДИРЕКТОР 

Милан Ћировић, дипл.инж.маш. с.р. 

 

Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и 

потписа 

 


