ЈКП “ Белоцрквански комуналац“
Хајдук Вељкова бр. 2
Број: 845-04/2019-07
Дана: 25.11.2019. 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. 845-04/2019-06 од дана 25.11.2019.
године, одговорно лице наручиоца ЈКП “Белоцрквански комуналац“ Бела Црква, в.д.
директора Ивана Ристић Хуберт, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА
Израда летњиковца (дрвене надстрешнице) са мобилијаром за седење
број ЈНМВ 12/2019
Уговор о јавној набавци мале вредности 12/2019 се додељује понуђачу: ДОО „Еко
Мабер Инжењеринг“ из Панчева, ул. Спољностарчевачка
бр. 153, ПИБ
106729908, МБ 20668865.
Ову Oдлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења.

Образложење
Наручилац је дана 14.11.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број 12/2019, за јавну набавку радова Израда летњиковца (дрвене надстрешнице) са
мобилијаром за седење .
За наведену набавку Наручилац је објавио јавни позив за прикупљање понуда и конкурсну
документацију на Порталу јавних набавки дана 15.11.2019. године.
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 845-04/2019-06 од 25.11.2019. године, Комисија за
јавну набавку је констатовала следеће:
1. Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке мале вредности су радови Израда летњиковца (дрвене
надстрешнице) са мобилијаром за седење, процењене вредности 690.000,00 динара без
ПДВ.
Поступак јавне набавке спровела је Комисија за јавну набавку, која је образована
решењем бр. 845-01/2019-01 од 14.11.2019. године, у саставу:
1. Смиљана Јовановић, председник комисије,
2. Александра Петровић, члан комисије
3. Александар Ристић, члан комисије
Благовремено, до 22.11.2019. године до 12.00 часова пристигла је понуда следећег
понуђача:
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Ред. Број под којим је
бр. Понуда заведена
1.

872-01/2019

Назив или шифра понуђача

Датум
пријема

Сат

ДОО „Еко Мабер Инжењеринг“
из Панчева

22.11.2019.

11.02

Неблаговремених понуда није било.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА:
Ред.
бр.

Број под којим је
Понуда заведена

1.

872-01/2019

Назив или шифра понуђача
ДОО „Еко Мабер Инжењеринг“ из
Панчева

Укупна понуђена
цена без ПДВ-а (дин.)
690.000,00

Оцена понуда
Укупно је поднета једна понуда.
Понуда је благовремена, комисијски је отворена.

1. Оцена понуде бр. 872-01/2019 понуђача ДОО „Еко Мабер Инжењеринг“ из Панчева
У поступку оцене Понуде комисија је констатовала следеће:
Извршен је увид у Регистар понуђача на сајту АПР-а и утврђено да је понуђач ДОО „Еко
Мабер Инжењеринг“ из Панчева, уписан је у Регистар понуђача са статусом активан на
дан провере – Решење о упису БПН 181/2013 од 19.09.2013. год. Дакле, понуђач
испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у складу са чланом
75 тачка 1-4 ЗЈН.
Даљом провером утврђено је да је понуђач доставио све, конкурсном документацијом
прописане доказе испуњености додатних услова и осталих захтева наручиоца који су
дефинисани у конкурсној документацији.
У складу са наведеним, Комисија је оценила да понуда не садржи битне недостатке из
члана 106 ЗЈН.
Понуда бр. 872-01/2019 оцењена је као прихватљива понуда, односно благовремена је,
наручилац исту није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава,
нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача.
Понуђач је понудио за рок важења понуде 40 дана.
Рок извођења радова 14.12.2019.
Гарантни период 2 године.
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Назив понуђача коме се додељује уговор:
Комисија предлаже да су у поступку јавне набавке мале вредности бр. 12/2019 Уговор
додели понуђачу ДОО „Еко Мабер Инжењеринг“ из Панчева, ул. Спољностарчевачка
бр. 153, ПИБ 106729908, МБ 20668865. Понуђач је понуду поднео самостално.
Одговорно лице Наручиоца, в.д. директора ЈКП „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква, је
прихватило предлог Комисије дат у Извештају о стручној оцени понуда дел. бр. 845-04/2019-06
од 25.11.2019. 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
Ивана Ристић Хуберт
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