ЈКП “ Белоцрквански комуналац“
Хајдук Вељкова бр. 2
Број: 962-09/2017-08
Дана: 25.08.2017. године
БЕЛА ЦРКВА
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС 124/12 и
14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 962-09/2017-07 од дана
25.08.2017. године, одговорно лице наручиоца ЈКП “Белоцрквански комуналац“ Бела
Црква, в.д. директора Милица Витомиров, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА –
број ЈНМВ 12/2017
Уговор о јавној набавци мале вредности 12/2017 се додељује понуђачу “Terra
Srbija“ доо, са седиштем у Београду, ул. Батајнички друм бр. 8а.
Ову Oдлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења.
Образложење
Наручилац је дана 08.08.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности број 12/2017, за јавну набавку добара – Половна комбинована
грађевинска машина, ровокопач – утоваривач.
За наведену набавку Наручилац је објавио јавни позив за прикупљање понуда и
конкурсну документацију на Порталу јавних набавки дана 10.08.2017. године.
Благовремено, до 24.08.2017. године до 12.00 часова пристигле су понуде
следећих понуђача и то по наведеном редоследу:
Ред. Број под којим је
бр. Понуда заведена
1.
2.

1001-01/2017
1007-01/2017

Назив или шифра
понуђача

Датум
пријема

Сат

„Bagi trans“ доо
„Terra Srbija“ доо

22.08.2017.
24.08.2017.

10.30 ч
11.15 ч

Неблаговремених понуда није било.
Након спроведеног јавног отварања понуда Комисија за јавну набавку је
приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда број 962-09/2017-07 од 25.08.2017. године,
Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:
1

1. Врста предмета јавне набавке је добро.
2. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке је набавка половне, комбиноване грађевинске машине,
ровокопач – утоваривач, процењене вредности 3.000.000,00 динара без пдв. Редни број
јавне набавке је 12/2017.
3. Поступак јавне набавке спровела је Комисија за јавну набавку, која је образована
решењем бр. 962-09/2017-02 од дана 08.08.2017. године, у саставу:
1. Милош Миленковић, заменик члана комисије
2. Александар Ристић, члан комисије
3. Шиман Ировић, члан комисије
3. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
4. Ранг листа понуђача:
Ред.
бр.

Број под којим је
Понуда заведена

Назив или шифра
понуђача

Укупна понуђена цена
без ПДВ-а (дин.)

1
2

1007-01/2017
1001-01/2017

„Terra Srbija“ доо
„Bagi trans“ доо

2.948.900,00
2.999.999,00

5. Назив понуђача коме се додељује уговор:
Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда понуђача “Terra
Srbija“ доо, са седиштем у Београду, ул. Батајнички друм бр. 8а, те предлаже
наручиоцу да њему додели уговор.
Одговорно лице Наручиоца, в.д. директора ЈКП „Белоцрквански комуналац“
Бела Црква, је прихватило предлог Комисије дат у Извештају о стручној оцени понуда
дел. бр. 962-09/2017-07 од 25.08.2017. године, и донело Одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Oдлуке понуђач може
поднети Захтев за заштиту права
наручиоцу а копију истовремено
доставља Републичкој комисији,
у року од 5 дана од дана објављивања
Oдлуке на Порталу јавних набавки.

М.П.

В.Д. ДИРЕКТОРА
Милица Витомиров
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