
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
        „Т Р Ж Н И Ц А“        
Број: 02-10/69-3 
Дана: 04. априла 2018. године 
НОВИ САД  
 
 
На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015),  за јавну набавку бр. 3/2018 дана 04.04.2018. године, Наручилац доноси   
 
 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
 
НАРУЧИЛАЦ:  ЈКП "Тржница" Нови Сад, Жике Поповића 4 

 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  НАБАВКА  ПРОИЗВОДА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ  
 
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 500.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА: 
 

1. Друштво за производњу  промет  и услуге  „B2M“ DOO BEOGRAD- GROCKA, Лештане, 
Кружни пут  бр. 15в , матични број: 17281038, ПИБ: 100023525. 

2. „CARTIERE  2011“ DOO, Ветерник, Новосадски пут  бр. 56, матични број: 20768991, ПИБ: 
107179684 

 
ПОНУДЕ КОЈЕ СУ ОДБИЈЕНЕ, РАЗЛОЗИ ЗА ЊИХОВО ОДБИЈАЊЕ И ПОНУЂЕНА ЦЕНА ТИХ 
ПОНУДА:  
„B2M“ DOO BEOGRAD, Београд - Понуда је одбијена због битних недостатака понуде, јер понуђач уз 
понуду није доставио узорке тражене у конкурсној документацији: 

- узорак  за уложак за потискивач воде (ставка 34),  
- узорак апарата – електричног освеживача (ставка 37 )  и 
- допуну за електрични освеживач (ставка 38) .  

 
НАЧИН ПРИМЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ДОДЕЛЕ ПОНДЕРА: Критеријум за доделу уговора је најнижа 
понуђена цена. 
 
РАНГ ЛИСТА:  

Ред. 
бр. 

Понуђач Понуђена цена без ПДВ-а 

1. „CARTIERE  2011“ DOO, Ветерник 297.010,00 динара 

 
 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА КОМЕ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР: 
 

„CARTIERE  2011“ DOO, Ветерник,  Новосадски пут  бр. 56 
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Образложење:   
После отварања понуда, а на основу прегледа и оцене утврђено је да су обе поднешене 

понуде  благовремене.     
Приликом прегледа и контроле понуда утврђене су рачунске грешке у понудама оба 

понуђача, па је наручилац је у складу са чланом 93. став 4. Закона о јавним набавкама,  
понуђачима упутио захтев за давање сагласности за исправку рачунских грешака. Након 
добијене сагласности, наручилац је извршио исправку рачунских грешака у понудама, па 
укупна цена из понуде, код понуђача „B2M“ DOO BEOGRAD из  Београда износи 333,381,60 
динара без ПДВ-а (уместо 335.221,60  динара без ПДВ-а), а укупна цена из понуде код 
понуђача „CARTIERE  2011“ DOO из Ветерника 297.010,00 (уместо 294.010,00  динара без 
ПДВ-а). 

Након детаљног прегледа достављених узорака утврђено је да  понудa понуђача „B2M“ 
DOO BEOGRAD, из Београда, садржи битне недостатке, јер понуђач уз понуду није доставио 
узорке тражене у конкурсној документацији за све ставке из обрасца Описа и спецификације и 
то:  узорак  за уложак за потискивач воде (ставка 34), а уместо узорка апарата – електричног 
освеживача (ставка 37 )  и допуне за електрични освеживач (ставка 38) доставио је фотографију 
производа, па се из тог разлога понуда одбија  као неприхватљива.  

Критеријум за доделу уговора у конкурсној документацији је најнижа понуђена цена. 
С обзиром да је понуда понуђача „CARTIERE  2011“ DOO, из Ветерника, чија понуђена 

цена износи 297.010,00 динара без ПДВ-а једина прихватљива, у складу са предлогом 
Комисије за јавну набавку (извештај бр. 02-10/69-2 од 03. априла 2018. године), уговор о јавној 
набавци: НАБАВКА  ПРОИЗВОДА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ (шифра и редни број 
јавне набавке: 1022; 3/2018) додељује се горе наведеном Понуђачу, а све према  Понуди број 
015/2018 од 29.03.2018. године.   

Ова одлука објавиће се на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у 
року од 3 дана од дана доношења одлуке. 
 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
 У року од 5 дана од дана објављивања ове  Одлуке на Порталу јавних набавки  понуђач има 
право да  поднесе  ЗАХТЕВ  ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА. 
 ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  подноси се НАРУЧИОЦУ, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
 Приликом подношења Захтева понуђач је дужан да уплати таксу одређену Законом у износу од 
60.000,00 динара на жиро-рачун брoj: 840-30678845-06; шифра плаћања: 153 или 253; позив на број: 
подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха уплате: 
такса за ЗЗП, назив наручиоца, број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 
права; корисник: Буџет Републике Србије и доказ о уплати достави НАРУЧИОЦУ, ЈКП ''Тржница'' Нови 
Сад, Жике Поповића 4 уз ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА.       
             
 

  ЗА НАРУЧИОЦА                                                 
             ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 
     
             _________________________  
                   Миомир Јовановић 
 
 
                        ДИРЕКТОР 
 

  _________________________ 
                          Душан Бајић 
 
  


