
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ „АДИЦА” АДА  

24430 Ада 

Трг Ослобођења бр. 1  

Број: 21-8/2016                                             

Дана: 09.02.2016. године                                                                       

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015), директор ЈПР „Адица“ Ада доноси:  

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

  

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу  Самостална угоститељска радња  АЛКАФИДА Ада, са 

седиштем у Aди, Пролетерска 15, 24430 Ада, понуда број: „1-16“ од 05.02.2016. године, код 

наручиоца заведена под бројем: 21-5/2016 од 08.02.2016. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Наручилац је дана 21.01.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке број: 21-1/2016. 

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца дана 26.01.2016. године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 

понуда број: 21-6/2016 од 08.02.2016. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је 

приступила стручној оцени понуда,  датој у Извештају о стручној оцени понуда  бр 21-7/2016 

од 08.02.2016. године. 

 

У поменутом извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 

Предмет јавне набавке број 21/2016 je набавка услуга одржавања и уређења зелене површине 

у режиму ЈПР „Адица“ Ада. 

Назив и ознака из општег речника набавки: 77310000 – Услуге садње и одржавања зелене 

површине 

Процењена вредност јавне набавке је 3.500.000,00 динара. 

 

 

2. Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача 
Број под којим је понуда 

заведена 

Датум и час пријема 

понуде 

Самостална угоститељска радња 

АЛКАФИДА, Ада 

21-5/2016 08.02.2016., 10:34 

 

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



4. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

 

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

Р. бр.  Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача  

Понуђена цена / 

сатница физичког 

радника без ПДВ  

Понуђена цена/ 
Сатница 

координтора 

терена на раду   
без ПДВ 

Број 

пондера 

Ранг листа 

1  Самостална 

угоститељска 

радња  

АЛКАФИДА Ада 

121,00 181,50 100 1 

 

6. Понуђач којем се додељује уговор:  

Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда понуђача Самостална 

угоститељска радња  АЛКАФИДА Ада, са седиштем у Aди, улица Пролетерска бр. 15. 

Предлаже се овлашћеном лицу наручиоца да додели уговор истом.  

 

7. Подизвођач:  Понуђач којем се додељује уговор поднео је своју понуду самостално. 

 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

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

пријема. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 

набавки, а предаје наручиоцу.  

 

 

 

   директор ЈПР „Адица“ 

 ____________________  

 Јухас Тибор 

 

Доставити: 

- свим понуђачима у року од три дана од дана доношења 


