
 

 

       Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Број: V-404-1/2017-25 

Дана: 27.06.2017. године 

        К и к и н д а 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) 

и Извештаја о стручној оцени понуда број V-404-1/2017-25 од 27.06.2017. године градоначелник доноси 

 

О Д Л У К У 
 

о додели уговора за јавну набавку радова –Реконструкција водоводне мреже у насељеном 

месту Кикинда у улицама:Немањина,Јован С.Поповића, Ивана Јакшића и Албертова  

бр ЈН 25/2017 
 

 Бира се као најповољнија понуда понуђача GP „GRADITELJ NS“ DOO NOVI SAD број III-09-

137/2017 од 19.06.2017. године за јавну набавку радова –Реконструкција водоводне мреже у насељеном 

месту Кикинда у улицама:Немањина,Јован С.Поповића, Ивана Јакшића и Албертова ,по Позиву за 

подношење понуда бр. ЈН 25/2017 објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца дана 19.05.2017. године. 

 Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници града Кикинда у року од три 

дана од дана доношења исте. 

 

Образложење: 

               
  Наручилац је дана 19.05.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке радова 

–Реконструкција водоводне мреже у насељеном месту Кикинда у улицама:Немањина,Јован С.Поповића, 

Ивана Јакшића и Албертова бр ЈН 25/2017 у отвореном поступку.  

 Наручилац је дана 19.05.2017. године на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 

објавио Позив за подношење понуда за јавну набавку радова – Реконструкција водоводне мреже у 

насељеном месту Кикинда у улицама:Немањина,Јован С.Поповића, Ивана Јакшића и Албертова по бр 

ЈН 25/2017 

 
 

Наручилац  редовно одржавање јавних путева прибавио је понуде од следећих понуђача: 

Број 

под којим 

је понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум пријема Сат 

III-09-

137/2017 
GP „GRADITELJ NS“ DOO NOVI SAD  19.06.2017. 09,38 

 Комисија за спровођење поступка јавне набавке радова –Реконструкција водоводне мреже у 

насељеном месту Кикинда у улицама:Немањина,Јован С.Поповића, Ивана Јакшића и Албертова бр ЈН 

25/2017 у отвореном поступку спровела је поступак јавног отварања понуда за предметну јавну набавку 

дана 19.06.2017. године. 

 Комисија за спровођење поступка јавне набавке радова –Реконструкција водоводне мреже у 

насељеном месту Кикинда у улицама:Немањина,Јован С.Поповића, Ивана Јакшића и Албертова  

бр ЈН 25/2017 

Града Кикинда је дана 27.06.2017. године саставила Извештај о стручној оцени понуда, у коме је 

констатовала следеће: 



 

1. Предмет јавнe набавке: 

 Предмет јавне набавке је јавна набавка радова – Реконструкција водоводне мреже у насељеном 

месту Кикинда у улицама:Немањина,Јован С.Поповића, Ивана Јакшића и Албертова  

 

2. Процењена вредност јавне набавке набавке: 

 Процењена вредност јавне набавке износи 15.867.402,00 динара без урачунатог ПДВ.  

 

3. Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена: 
    Нема одбијених понуда. 

 

4. Понуде одбијене због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење-начин на који је 

утврђена та цена: 
Нема одбијених понуда по овом основу. 

 

5. Начин примене методологије доделе пондера: 
  Додела пондера извршена је сходно методологији утврђеној Конкурсном документацијом, тако 

да је понуђач који је доставио одговарајућу и прихватљиву понуду оцењиван и рангиран на следећи 

начин:  

  Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена, сходно конкурсној документацији 

узима се у обзир цена без ПДВ. 

Ранг листа понуђача који су доставили прихватљиве понуде: 

 

 

Ред. 

бр. 
Понуђач 

Цена 

без ПДВ 

Цена 

 са ПДВ 

1. GP „GRADITELJ NS“ DOO NOVI SAD  15.262.189,30 18.314.627,16 

    

6. Назив понуђача коме се додељује Уговор: 

  Комисија за спровођење поступка јавне набавке радова –Реконструкција водоводне мреже 

у насељеном месту Кикинда у улицама:Немањина,Јован С.Поповића, Ивана Јакшића и Албертова  

, по спроведеном оцењивању и рангирању понуда је констатовала да је најповољнију понуду дао 

понуђач GP „GRADITELJ NS“ DOO NOVI SAD, и предложила Наручиоцу његов избор. 

  Понуђач је понуду дао самостално. 

 

Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о избору 

најповољније понуде, те је на основу овлашћења из члана 108. Закона о јавним набавкама донело одлуку 

као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана 

од дана објаве исте на Порталу јавних набавки.      
                                                                                     

                                                                                                       ГРАДОНАЧЕЛНИК  

                                                                                                             Павле Марков 


