Наручилац
Адреса

Дом за душевно
оболела лица „Чуруг“
Краља Петра Првог 1

Место

Чуруг

Број одлуке

01-520-13 /20 ЈН БРОЈ
3/20,јнмв бр2

Датум

06.04.2020.

На основу члана 39.,52.,53 и 65. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12,
14/2015, 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-520-12 /20 од дана 01.04
.2020.године, доноси:
ОДЛУКУ
О додели уговора: јавне набавке мале вредности
услуга „одвожења фекалних вода“ за потребе Дома за душевно оболела лица
„Чуруг“ На период до 12 месеци односно до утрошка средстава
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ СЕ ДОДЕЉУЈЕ ПОНУЂАЧУ ЕКО-СЛАД“ ПР,Димитрија
Туцовића 155, 21238 ЧУРУГ, број понуде 01-520-5/20 од 20.03.2020. У 09,15 часова.
Образложење
Наручилац је дана 19.03.2020. године донео одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности услуга „одвожења фекалних вода“ за потребе Дома за
душевно оболела лица „Чуруг““, јавна набавка број 3/20, јнмв број 2.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу
јавних набавки и на свом сајту дана 19.03.2020.године.Рок за достављање понуда је
одређен за 30.03.2020. до 9,00 часова.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда
број: 01-520-11/20 од дана: 30.03.2020.године, Комисија за јавну набавку приступила је
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом број: 01-520-12/20, од дана:
01.04.2020.године.
Комисија за јавне набавке именована решењем Наручиоца број :01-520-2/20 од дана
19.03.2020.године је констатовала следеће:

1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Назив и ознака из општег речника
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)

Набавка „услуга одвожења фекалних
вода“
ОРН 90000000
1.135.417,00

динара

Критеријум за избор најповољније понуде:
Критеријум за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“.Уколико све или
више понуда имају исту цену наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који
је понудио краћи рок испоруке.
У поступку јавне набавке је учествовалo два понуђача
1) Укупан број поднетих понуда:ДВЕ

Назив/име понуђача
„ЕКО-СЛАД“ПР,ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 155, 21238
ЧУРУГ
„БРЗА ВОДА“ ДОО БЕОГРАД-КУМОДРАЖ,РУЖА 15Ј
11221 БЕОГРАД

2) Одбијена је понуда понуђача „БРЗА ВОДА“ ДОО,БЕОГРАД-КУМОДРАЖ
заведена под бројем 01-520-10/20 од дана 30.03.2020. у 08,45 часова, као
непотпуна јер у документацији недостаје један од основних услова за учешће
у поступку јавне набавке из члана 75.Закона и 76.закона „Уговор са
надлежним органом локалне самоуправе који се предузетнику поверава
вршење послова чишћења и пражњења септичких јама на територији
општине Жабаљ“ јер су у питању поверени послови из области комуналне
делатности.
Понуђена цена,понуђача
4.680.000,00 динара.

„БРЗА

ВОДА“

ДОО

БЕОГРАД-КУМОДРАЖ

је

Ранг листа понуђача по критеријуму „најнижа понуђена цена“:
Понуђена цена (без ПДВ-а) у динарима

Назив/име понуђача

1.440.000,00 динара

„ЕКО-СЛАД“ПР,ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 155, 21238
ЧУРУГ

3) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача:
„ЕКО-СЛАД“ ПР,ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 155, 21238 ЧУРУГ ,БРОЈ ПОНУДЕ 01520-5/20 ОД 20.03.2020. У 09,15 часова.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
да
не

×
Комисија за јавну набавку у предлаже Директору Дома да донесе Одлуке о додели уговора
у складу са сачињеним Извештајем о стручној оцени понуда и сходно критеријуму за оцену
понуда на начин да за најповољнијег понуђача изабере понуђача:
„ЕКО-СЛАД“ ПР,ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 155, 21238 ЧУРУГ ,БРОЈ ПОНУДЕ 01-520-5/20 ОД 20.03.2020. У 09,15
часова.

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 5 дана одод дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки,.
Захтев се подноси Наручиоцу,а копија захтева се истовремено доставља Републичкој
комисији
за заштиту права у поступцима јавних набавк.
Директор Дома
Мирослав Кресић, dipl.есс.
Доставити :
Понуђачу, а/а

