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                                                                                                                                                      Чувати до краја 2029 године 
                                                                                                                                                      Функција 30/ редни број 51 

                                                                                                                                                   Датум: 20.2.2019. године 
Обрађивач: Дарко Милошевић 

 

 

 
 
 

 

 

   
   

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

Технички ремонтни завод 
НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ 

Бр. 4906-12/18 
 

21.2.2019. 
К Р А Г У Ј Е В А Ц 

 
 
 

 

 
 

 
На основу члана 108. у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 118. Правилника о материјалном пословању у МО и 
ВС („Службени војни лист“ бр. 29/2014 и 9/17), члана 45 Правилника о ближем уређењу 
поступка јавне набавке у МО СМР УОТ ТРЗ Крагујевац и Извештаја о стручној оцени 
понуда бр. 4906-11/18 од 21.2.2019. године, по овлашћењу заменика директора ТРЗ 
Крагујевац, потпуковник Саша Алексић, доноси 
 
О Д Л У К У  о додели Уговора 
 
Да се у поступку јавне набавке мале вредности, број 29/18 ради набавке добара „Епокси 
лепак опште намене“ (Araldit A W 106 паковање од 1 кг са учвршћивачем HV95U, 
паковање 0,8 кг или одговарајуће) УГОВОР ДОДЕЛИ понуђачу „Бизнис клуб Браво“ 
ДОО, Светозара Папића 25 11080 Земун (Београд), за укупну цену у износу од 742.560,00 
динара са ПДВ-ом, роком  плаћања по фактури у року од 30 дана од дана испоруке, роком 
испоруке 60 дана од дана закључења уговора, опцијом трајања понуде од 60 дана, роком 
трајања испоручене робе минимум 2 године од испоруке, уз достављање Атеста и 
безбедносног листа MSDS на српском језику. 
 
О б р а з л о ж е њ е 
 
Техничко ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“, Крагујевац, одлуком број 
4906-1 од 3.12.2018.  године покренуо је поступак јавне набавке мале вредности, ради 
набавке добара „Епокси лепак опште намене“ (Araldit A W 106 паковање од 1 кг са 
учвршћивачем HV95U, паковање 0,8 кг или одговарајуће), број набавке 29/18, са 
процењеном вредношћу у износу од  700.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Позив за подношење понуда И број 4906-7/18 од 5.2.2019. године, објављен је дана 
7.2.2019. године на Порталу јавних набавки, интернет страници МО и интернет страници 
наручиоца. 
 
До 19.2.2019. године, до 12 часова у деловодство наручиоца стигле су две благовремене 
понуде и то понуда понуђача ,,Анмини комерц” ДОО, Илије Стојадиновића 75, локал број 
1, Београд, која је примљена дана 19.2.2019. године у 9:30 часова и заведена под бројем 
4906-8/18 и понуда понуђача Бизнис клуб Браво“ ДОО, Светозара Папића 25 11080 Земун 
(Београд),  примљена 19.2.2019. године у 11:55 часова и заведена под бројем 4906-9/18. 
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1. Понуђач Анмини комерц” ДОО, Илије Стојадиновића 75, локал број 1, Београд, 
доставио је понуду са следећим подацима 

 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ И ТЕХНИЧКОМ 
СПЕЦИФИКАЦИЈОМ 

 
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 
Набавка добара - „Епокси лепка опште намене“ (Araldit A W 106 паковање од 1 кг са 
учвршћивачем HV95U, паковање 0,8 кг или одговарајуће), број набавке 29/18. 
 

Ред. 
бр. Предмет јавне набавке  Квалитет Јединица 

мере  Количина  Јед.цена без пдв-а 
 

1 

Епокси лепак опште 
намене (Аraldit 

AW106 са 
учвршћивачем 
HV953U "или 
одговарајуће") 

СОРС 
1928 КГ 70 9.330,00 

Укупна цена понуде  (искључиво у динарима) без ПДВ-а 653.100,00 

Износ ПДВ-а:  20% 130.620,00 

Укупна цена понуде  са пдв-ом 783.720,00 

Рок и начин плаћања (по фактури мин. 30 дана) 30 дана 

Рок испоруке од обостраног потписивања уговора  
90 дана од закључења 
уговора  
 

Опција понуде (минимум 60 дана) 
 60 дана 

Уз испоруку достављам  АТЕСТ  ДА     
 

Рок трајања испоручене робе минимум 2 године од испоруке 
 
 

ДА     
 

Безбедносни лист МSDS на српском језику 
 

ДА         
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2.Понуђач „Бизнис клуб Браво“ ДОО, Светозара папића 25 11080 Земун (Београд) 
доставио је понуду са следећим подацима: 
 

1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ И ТЕХНИЧКОМ 
СПЕЦИФИКАЦИЈОМ 

 
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 
Набавка добара - „Епокси лепка опште намене“ (Araldit A W 106 паковање од 1 кг са 
учвршћивачем HV95U, паковање 0,8 кг или одговарајуће), број набавке 29/18. 
 
 

Ред. 
бр. Предмет јавне набавке  Квалитет Јединица 

мере  Количина  Јед.цена без пдв-а 
 

1 

Епокси лепак опште 
намене (Аraldit 

AW106 са 
учвршћивачем 
HV953U "или 
одговарајуће") 

СОРС 
1928 КГ 70 8.840,00 

Укупна цена понуде  (искључиво у динарима) без ПДВ-а 618.800,00 

Износ ПДВ-а: 20% 123.760,00 

Укупна цена понуде  са пдв-ом 742.560,00 

Рок и начин плаћања (по фактури мин. 30 дана) 30 дана 

Рок испоруке од обостраног потписивања уговора  
60 дана од закључења 
уговора  
 

Опција понуде (минимум 60 дана) 
 60 дана 

Уз испоруку достављам  АТЕСТ  ДА 

Рок трајања испоручене робе минимум 2 године од испоруке 
 
 

ДА     
 

Безбедносни лист МSDS на српском језику 
 

ДА         
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Како је као критеријум за вредновање понуда одређена најнижа понуђена цена, по 
овлашћењу заменик директора ТРЗ Крагујевац, потпуковник Саша Алексић је на основу 
извештаја комисије и сопствене процене, одлучио да уговор додели привредном друштву 
Бизнис клуб Браво ДОО, Земун (Београд), као понуђачу са најнижом понуђеном ценом, 
одлучујући у свему као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове одлуке понуђач односно заинтересовано лице може поднети Захтев за заштиту 
права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се 
подноси наручиоцу, а копија истовремено доставља Републичкој комисији. 
                               
                                                                                                                         
 ДМ                                              ПО ОВЛАШЋЕЊУ 
                                                                                      ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА 
                                                                                      потпуковник   
                                                                                          Саша Алексић, дипл.инж. 
 
                                                                                                        
 
 
  
                                
 
 


