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“ЕНЕРГЕТИКА” Д.О.О. 

ДИРЕКТОР 

Број:155/20 
Датум: 27.04.2020.године 
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.1.2.46/2020 од 27.04.2020. године, 

доносим 

О Д  Л  У  К  У 
о додели уговора 

у отвореном поступку јавне набавке бр. jн 1.2.46/2020 
Услуге уступања људских ресурса 

 

      Додељује се уговор у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр.1.2.46/2020 - 

„Услуге уступања људских ресурса“, понуђачу Фриго Левач д.о.о., Шљивица 

бб, 35 260 Рековац, МБ: 20711205, ПИБ: 106946381. 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Позив за достављање понуда објављен је дана 27.03.2020. године на Порталу 
јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и интернет страници наручиоца (www.energetika-
kragujevac.com).  

Предмет јавне набавке: Услуге уступања људских ресурса (назив и ознака из 

општег речника набавки: Услуге запошљавања, ОРН: 79600000). 

Поступак јавне набавке: отворени поступак јавне набавке. 

Јавна набавка није обликована по партијама.  

Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена. 

Укупан број достављених понуда: 1 

Процењена вредност јавне набавке је: 16.500.000,00 динара без обрачунатог 

ПДВ-а, односно 19.800.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

                            
                             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/
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Рок за достављање понуда је био 27.04.2020. године до 11:00 часова. 

Благовремено је достављена понуда понуђача: 

01. Фриго Левач д.о.о., Шљивица бб, 35 260 Рековац, МБ: 20711205, ПИБ: 
106946381. 

Поступак отварања понуда спроведен је дана 27.04.2020. године у просторијама 

наручиоца  од стране комисије именоване Решењем  директора  116/20 са 

почетком у 11 часова и 30 минута. Jaвном отварању понуда је присуствовао 

овлашћени представник понуђача Фриго Левач д.о.о., о чему је сачињен записник 

бр. 37, на који присутни представник понуђача није имао примедби и чији је 

примерак потписао и преузео. 

Понуђени су следећи услови: 

01. 

Понуђач:  

Фриго Левач д.о.о.,  
Шљивица бб, 
35 260 Рековац,  
МБ: 20711205, ПИБ: 106946381 

Понуда број:                         56 од 22.04.2020. 

Рок важења понуде у данима  90 дана 

Понуђена цена без ПДВ-а:  16.453.333,05 динара 

ПДВ:    3.290.666,61 динара  

Понуђена цена са ПДВ-ом:  19.743.999,66 динара  

Oстали битни подаци из понуде Услови плаћања:  45 дана одложено 
 

У поступку стручне оцене понуда комисија је констатовала следеће: 

- Понуда понуђача Фриго Левач д.о.о., број понуде 56 од 22.04.2020. године, 
са понуђеном ценом од 16.453.333,00 динара је благовремена, одговарајућа и 
прихватљива. 
 
    Комисија је утврдила следећи ранг понуђача применом критеријума најнижа  

понуђена цена: 

01. Фриго Левач д.о.о. 
 

Комисија је, после стручне оцене понуда, констатовала да је најповољнија 
понуда понуђача Фриго Левач д.о.о. 
 
Имајући у виду напред наведено, Комисија је предложила Директору да донесе 

Одлуку о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр.1.2.46/2020 - 

„Услуге уступања људских ресурса“, понуђачу Фриго Левач д.о.о., јер су се 

Законом о јавним набавкама стекли услови за потписивање уговора о јавној 

набавци. 
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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.  

 

   ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА 

    ____________________________________ 

                                                            ДИРЕКТОР 

                                          С.Р. Милан Ћиров ић, дипл.инж.маш.  

 

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


