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Чувати до краја 2029. године 

Ф-ја/ред.бр. 30/51 

20.06.2019. 
 

A.Цогољевић 

(датум)  (потпис) 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

Технички ремонтни завод 

НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ 

........... Бр. 2214-................. 

...................................... 20...... год. 

К Р А Г У Ј Е В А Ц 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 108.  Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“ бр.124/12 и 68/2015), 

извештаја комисије бр.._______  од  ______ године , доносим 

 
О Д Л У К У   

 

Доделити Уговор о јавној набавци мале вредности 11/19 услуга прегледa специфичне 

опреме и електромотора у „Екс“заштити по партијама понуђачу,``El-ex garant“ 

д.о.о.Београд, заведена под .бр.2214-10, за партију 1-електромотори у износу од 400.400,00 

динара без пдв-а, односно 480.480,00 динара са пдв-ом,за партију 2-опрема у износу од 

770.450,00 динара без пдв-а, односно 924.540,00 динара са пдв-ом. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Технички ремонтни завод Крагујевац, поштански фах 159, покренуо је поступак набавке 

услуга прегледa специфичне опреме и електромотора у „Екс“заштити по партијама 

ЈНМВ11/19, одлуком бр. 2214-1 од 13.05.2019. године.  

 

Процењена вредност јавне набавке мале вредности, 11/19 износи 2.000.000,00 динара без 

ПДВ-а, а по партијама: 

Партија 1:Услуга прегледа електромотора у „Екс“заштити 700.000,00 динара без ПДВ-а. 

Партија 2:Услуга прегледа специфичне опреме у„Екс“заштити 1.300.000,00 динара без 

ПДВ-а 

 

Критеријум за избор је „ најнижа понуђена цена“ за све партије. 

 

Покренут је поступак јавне набавке мале вредности због износа процењене вредности из 

плана набавки који је у овом случају определио врсту поступка. 

Позив за достављање понуда бр.2214-7 од 04.06.2019.године послат је потенцијалним 

добављачима путем факса дана 04.06.2019.године и објављен на порталу јавних набавки 

под шифрама јавне набавке ,позива и конкурсне документације 2363823,2363847 и 

2363865 истог дана.  До рока означеног у конкурсној документацији и Позиву, до 

14.06.2019. године до 12 часова, на адресу Завода, у деловодство, стигле су и заведене 

деловодним печатом укупно 2 (две) благовремене понуде и то: 

 

број под којим је понуда заведена: 2214-9 

назив или шифра понуђача: заједничка понуда „MLS EXING „Beograd и „BS –PROJEKT 

2009“ ВАЉЕВО 

 датум и час пријема:14.06.2019. године у 09,00 часова 
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број под којим је понуда заведена: 2214-10 

назив или шифра понуђача: „El ex garant„ Beograd 

 датум и час пријема: 14.06.2019. године у 11,30 часова 

 

 

Неблаговремених понуда није било.  

 

Комисија је записник о отварању понуда доставила лично након отварања понуда 

понуђачу „Ел екс гарант“Београд, а понуђачу „Млс ексинг“Београд записник послала 

путем мејла дана 17.06.2019.године. 

  

Називи,односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 

 

Понуду доле наведеног понуђача комисија одбија као неприхватљиву, сходно члану 

107.Закона о јавним набавкама (Сл.гласник 124/12 и 68/2015)  и то : 

 

За партију 1-електромотори 

Заједничку понуду  понуђача „MLS EXING „Beograd и „BS –PROJEKT 2009“ ВАЉЕВО 

заведена под бр.2214-9 од 14.06.2019.године, у износу од 287.300,00 динара без пдв-а,  

 

За партију 2-опрема 

Заједничку понуду  понуђача „MLS EXING „Beograd и „BS –PROJEKT 2009“ ВАЉЕВО 

заведена под бр.2214-9 од 14.06.2019.године, у износу од 721.400,00 динара без пдв-а,  

 

Разлог за одбијање пристигле понуде је следећи: 

 

Након прегледа понуда ,конисија је констатовала да је заједничка понуда фирме MLS 

EXING Београд и BS –PROJEKT 2009 ВАЉЕВО за обе партије неприхватљива, јер 

наведени понуђачи не поседују валидно Уверење о испуњавању утврђених захтева за 

поправку и ремонт Ех уређаја према стандарду SRPS EN 60079-19, што је захтевом за 

понуду изричито тражено. Достављено је Уверење о испуњавању утврђених захтева за 

поправку и ремонт Ех уређаја према стандарду SRPS EN 60079-19 фирме MLS EXING 

Београд са роком важења до 09.02.2015.године,при чему фирма БС-Пројект 2009 Ваљево 

тражено уверење није доставила. 

(Став СНПОиЕ бр.2813-1 од 20.06.2019.године) 

 

Критеријум за оцењивање понуда је“ најнижа понуђена цена“ за све партије. 

 

Ранг листа понуђача за партију 1- електромотори 

1.Понуда понуђача „El ex garant„ Београд заведена под .бр.2214-10 од 14.06.2019.године  у 

износу од 400.400,00 динара без пдв-а. 

 

Ранг листа понуђача за партију 2- опрема 

1.Понуда понуђача „El ex garant„ Београд заведена под бр.2214-10 од 14.06.2019.године  у 

износу од 770.450,00 динара без пдв-а. 

 

На основу свега напред наведеног, комисија констатује да је за услугу прегледа 

специфичне опреме и електромотора у „Екс „заштити , за обе партије, партија1–

електромотори и партија 2–опрема, најповољнија понуда понуђача„El ex 

garant„Београд,Ресавска 16А, број 96 од 11.06.2019.године, бр.2214-10 од 

14.06.2019.године, па је директору  дала  П Р Е Д Л О Г да се за набавку услуге  прегледа 

специфичне опреме и електромотора у „Екс“ заштити, за обе партије, партија 1 –
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електромотори и партија 2 – опрема, као најповољнија, изабере и УГОВОР ДОДЕЛИ,по 

понуди број 96 од 11.06.2019.године, бр.2214-10 од 14.06.2019.године,понуђачу „Elex 

garant„Београд,Ресавска16А,са понудом у укупној вредности : 

-за партију 1-електромотори у укупном износу од 400.400,00 динара без ПДВ-а, роком 

плаћања од 30 дана од датума када овлашћени службени орган Одељења за технички 

надзор УИ СМР МО изврши Завршни технички надзор над траженом услугом и 

записником потврди да је услуга у потпуности извршена по захтевима наведених 

стандарда, роком за извршење услуге од 15 дана од увођења изабраног понуђача у посао, 

опцијом понуде од 30 дана, доставом уверења о раду (СРПС ЕН 60079-19) , доставом решења 

МУП-а за рад на опреми у противексплозивној заштити по новом правилнику,заменом лежајева у 

квалитету ФАГ или СКФ као и замена заптивача и кабловских уводника по потреби, лепљење 

налепнице са бројем извештаја и датумом извршеног прегледа, израдом извештаја о испитивању и 

овера картона одређеног артикла, и гарантним роком од 3 (три) године, 

-за партију 2-опрема  у укупном износу од 770.450,00 динара без ПДВ-а, роком плаћања 

од 30 дана од датума када овлашћени службени орган Одељења за технички надзор УИ 

СМР МО изврши Завршни технички надзор над траженом услугом и записником потврди 

да је услуга у потпуности извршена по захтевима наведених стандарда, роком за 

извршење услуге од 15 дана од увођења изабраног понуђача у посао, опцијом понуде од 30 

дана, доставом уверења о раду (СРПС ЕН 60079-19) , доставом решења МУП-а за рад на опреми у 

противексплозивној заштити по новом правилнику, замена заптивки и уводника по потреби , 

лепљење налепнице са бројем извештаја и датумом извршеног прегледа,израда извештаја о 

испитивању и овера картона одређеног артикла, и гарантним роком од 3 (три) године 

 

 

На основу горе изнетог доносим одлуку као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 

дана од пријема исте сходно члану 149.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник 

РС“бр.124/12 и 68/15).. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

                                              ДИРЕКТОР  

                                                 п о т п у к о в н и к   

                           сц Расим Цириковић, дипл.инж. 

 

 

 

 


