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Наручилац ЈП „Србијашуме“ Београд,  ШГ ''Пирот'' Пирот 

Адреса Пирот, Српских владара 6 

Место Пирот 

Број одлуке 231/2018-7 

Датум 22.01.2019. година 

 

 

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

изменама и допунама Закона о јавним набавкама (,,Сл.Гласник РС“, бр.14/2015 од 04.02.2015. год. и 

,,Сл.Гласник РС“, бр.68 од 04.08.2015.год), директор дела предузећа ШГ„Пирот“Пирот по Овлашћењу 

број 21179/1 од 28.12.2018. доноси:  

 

 

О Д  Л У К У  

о додели  уговора 

 
у поступку јавне набавке мале вредности број 231/2018   

набавка ветеринарских услуга за ШГ „Пирот“ Пирот по Плану за 2018. годину 

 

  
  Додељује се уговор следећем понуђачу:  

 
Ветеринарска клиника Пирот Д.О.О., Војводе Мишића 28, Пирот, МБ: 07203381; 

ПИБ:100185182, број понуде 231/2018-4/1 од 21.01.2019. године у 10:30 часова. 

Вредност понуде 1.416,66 РСД без ПДВ-а.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

         Наручилац је дана 28.12.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале      

вредности број 231/2018, за набавку ветеринарских услуга за ШГ „Пирот“ Пирот по Плану за 2018. 

годину.  

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на порталу Управе за 

јавне набавке и веб сајту наручиоца  09.01.2019. године. 

 

Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 

понуда и сачинила извештај о истом. 

 

У Извештају о стручној оцени понуда број 231/2018-6 од 22.01.2019. године, Комисија за јавну 

набавку је констатовала следеће: 

 

Напомена: У складу са чланом 3. Модела уговора из Конкурсне документације Уговор се закључује у 

висини процењене вредности која по Плану за 2018. годину износи 52.500,00 РСД без ПДВ-а. 
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Врста предмета јавне набавке: 

 

Добра  

Услуге Х          

Радови  

       

Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Набавка ветеринарских услуга за ШГ 

„Пирот“ Пирот по Плану за 2018. годину  

Редни број јавне набавке 

 
231/2018 

Редни број из Плана јавне набавке  

 

Група 

1.2.50 

 

918 

Процењена вредност јавне набавке 

                               (без ПДВ-а) 

 

52.500,00 
РСД 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

 

Набавка ветеринарских услуга за ШГ 

„Пирот“ Пирот по Плану за 2018. 

годину 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 52.500,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 52.500,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 63.000,00 РСД 

 2) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна) 

Р.б Назив/име понуђача, адреса, матични број и број понуде 

1 

 Ветеринарска клиника Пирот Д.О.О., Војводе Мишића 28, Пирот, МБ: 07203381; 

ПИБ:100185182, број понуде 231/2018-4/1 од 21.01.2019. у 10:30 часова  

 

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

Број под којим 

је понуда 

заведена 
Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

/ 
/ 

/ 

4)  Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде): 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена  

(укупан збир јединичних цена 

у РСД без ПДВ-а) 

1 
Ветеринарска клиника Пирот Д.О.О., Војводе Мишића 28, Пирот, 

МБ: 07203381; ПИБ:100185182 1.416,66 
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