
ЈП „Срем-гас“ 

Трг војвођанских бригада 14/I 
Сремска Митровица 
Број: 205-8/17  
Дана: 30.05.2017. године 
 
 

На основу члана 107. и члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), и Извештаја Комисије за другу фазу квалификационог 
поступка, набавка радова број 11/2017 – Извођење грађевинских радова на изградњи 
полиетиленских гасовода, гасних мрежа, прикључних гасовода, мерно регулационих станица 
(МРС), регулационих станица (РС) и одржавање полиетиленске дистрибутивне мреже (ПЕ 
ДГМ) притиска p<6bar, која је у надлежности ЈП „Срем-гас-а“ од 30.05.2017. године, 
в.д.директора ЈП „СРЕМ-ГАС“ доноси следећу: 
 
 

О Д Л У К У  
о закључењу оквирног споразума у поступку јавне набавке радова – број 11/2017 – 

Извођење грађевинских радова на изградњи полиетиленских гасовода, гасних мрежа, 
прикључних гасовода, мерно регулационих станица (МРС), регулационих станица (РС) 
и одржавање полиетиленске дистрибутивне мреже (ПЕ ДГМ) притиска p<6bar, која је у 

надлежности ЈП „Срем-гас-а“ - Друга фаза квалификационог поступка 
ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на годину дана 

 
 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ  понуђачу „БОРАД“ ДОО - ул. Владимира Матијевића 96а, 
Сремска Митровица, понуда број 205-5/17 од 29.05.2017. године 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Наручилац је дана 19.05.2017. године донео Одлуку о покретању друге фазе 
квалификационог поступка, за набавку радова – Извођење грађевинских радова на 
изградњи полиетиленских гасовода, гасних мрежа, прикључних гасовода, мерно 
регулационих станица (МРС), регулационих станица (РС) и одржавање полиетиленске 
дистрибутивне мреже (ПЕ ДГМ) притиска p<6bar, која је у надлежности ЈП „Срем-гас-
а“, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на годину дана. Позив за 
подношење понуда je послат на адресе понуђача који су стекли квалификацију у првој фази 
квалификационог поступка и објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца. Од 5 (пет) квалификованих понуђача, у предметној јавној набавци понуду је 



поднео 1 (један) понуђач. Позив је објављен и на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица дана 19.05.2017. године 

Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавну набавку (даље: 
Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају број 205-7/17 од 
30.05.2017. године. 
 
 
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 
 
 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 
 

• Предмет јавне набавке је набавка радова – Извођење грађевинских радова 
на изградњи полиетиленских гасовода, гасних мрежа, прикључних гасовода, 
мерно регулационих станица (МРС), регулационих станица (РС) и 
одржавање полиетиленске дистрибутивне мреже (ПЕ ДГМ) притиска p<6bar, 
која је у надлежности ЈП „Срем-гас-а“. 

• Назив и ознака из општег речника набавки :  
             45000000 – Грађевински радови 

• Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

• Процењена вредност јавне набавке је 4.640.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
 

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 
 

• Редни број набавке у Плану јавних набавки за 2017: 11 

• Предмет набавке: радови – Извођење грађевинских радова на изградњи 
полиетиленских гасовода, гасних мрежа, прикључних гасовода, мерно 
регулационих станица (МРС), регулационих станица (РС) и одржавање 
полиетиленске дистрибутивне мреже (ПЕ ДГМ) притиска p<6bar, која је у 
надлежности ЈП „Срем-гас-а 

• Процењена вредност набавке укупно: 4.640.000,00 динара 

• Средства обезбеђења на конту број: 026200 и 511200 

• Врста поступка набавке: друга фаза квалификационог поступка – оквирни 
споразум са једним понуђачем на годину дана 

• Оквирни датум покретања поступка мај 2017. године 

• Оквирни датум закључења уговора до средине јуна 2017. године 

• Оквирни датум извршења уговора: до искоришћења планираних средстава 
односно до расписивања нове јавне набавке у 2018. години. 

 
 

3. Одступања од плана набавки није било. 
 
 
 
 



4. Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности: 
До процењене вредности јавне набаваке дошло се испитивањем тржишта о 
предмету јавних набавки, стално праћење цена предметних услуга на тржишту, а 
процена је извршена након тога и захтеви су уподобљени са потребама фирме. 
 
 

5. Поступак јавне набавке Наручилац спроводи самостално. 
 
 
6. У поступку јавне набавке учествовао је 1 (један) понуђач. 

 
 
 

7. Основни подаци о понуђачима: 

 
8. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 

Одбијених понуда није било. 
 
Приспеле понуде: 
 

1. Приспела понуда од фирме  „BORAD“ doo - ул. Владимира Матијевића 96а, 
Сремска Митровица, дана 29.05.2017. године под редним бројем 205-5/17 у 10 25 
часова. 

Понуђена цена: 
- цена без ПДВ-а ------------------------------------  9.130.600,00 динара без ПДВ-а   
- цена са ПДВ-ом -----------------------------------10.956.720,00 динара са ПДВ-ом 
 
- Рок и начин плаћања: 15 дана од дана испоставе привремене или окончане 

ситуације 
- Гаранција на изведене радове: 60 месеци 
- Рок важења понуде: 60 дана 
- Рок почетка радова: 1 дан 
Понуда је благовремена, одговарајућа, прихватљива. 

 
 

9. Критеријум за доделу уговора: 
Критеријум за доделу уговора је Економски најповољнија понуда. 
 

Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума 
 економски најповољније понуде: 
 
 
 

Ред. Број Број под којим је 
понуда заведена 

Назив или шифра понуђача Датум пријема 

1. 205-5/17 „BORAD“ doo Сремска Митровица 29.05.2017. 



ПОНДЕРИ: 
1. Понуђена цена ...................................................................................90 
2. Гаранција на изведене радове..........................................................10 
 
Начин обрачуна пондера по појединачним критеријумима је следећи: 
 
1. Понуђена цена -  према формули  Ц=КхББ  , где је 

• ББ ........................................................ број бодова, 

• К .............коефицијент повољности;  К=1-(100Цп/Цмин.-100)/100; 

• Цп...........................................................цена понуђача у динарима, 

• Цмин.........................................најнижа цена понуђача у динарима. 
2. Гаранција за изведене радове- према формули  Г=КхББ, где је 

• ББ.................................................................број бодова,  ББ=10 бода 

• К .........................................коефицијент повољности;    К=Гп/Гмакс,  

• Гп....................................................понуђена гаранција у месецима,  

• Гмакс............................максимално понуђена гаранција у месецима  
 
Применом горе наведених формула комисија је дошла до следећег резултата: 
 

Елементи критеријума 
 
Назив  понуђача 

Цена Гарантни рок за 
радове и уграђени 

материјал 

 
УКУПНО 

  

1. 
 

„БОРАД“ ДОО, Сремска 
Митровица 

 
90 

 
10 

 
100 

 
 

10. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

Р.бр Назив и седиште понуђача Бодови 

1. „BORAD“ doo Сремска Митровица 100 

 
11. Понуђач којем се додељује уговор: 

 
Понуда понуђача   „BORAD“ doo - ул. Владимира Матијевића 96а, Сремска Митровица је 
благовремена, одговарајућа и прихватљива. У питању је јавна набавка за коју је понуду 
доставио један  понуђач квалификован у првој фази квалификационог поступка, при чему је 
његова понуда оцењена као економски најповољнија понуда. 
 
 
 
 



Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда понуђача „BORAD“ doo - ул. 
Владимира Матијевића 96а, Сремска Митровица, код наручиоца заведена под бројем 205-
5/17 од 29.05.2017. године, те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту 
права у року од пет дана од дана објаве на порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца. Захтев за заштиту права подноси де Наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља  Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки уз доказ о 
уплати од 60.000,00 динара, на рачун буџета  републике Србије, а предаје се Наручиоцу. 
 
 

                                                                                         За ЈП „СРЕМ-ГАС“ 
                    в.д. директора, 

              Даница Недић, дипл.правник 
            

                                                                            _____________________________________ 


