ЈКП,,КОМУНАЛАЦ”КУЛА
29.новембра бр.4 Кула
Јавна набавка мале вредности ЈНМВ број 27/2018
Број
: 3200/2018
Датум : 05.11.2018.године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набавку мале вредности у поступку ЈНМВ бр.
27/2018 број : 3198/2018 од 05.11.2018.године, директор наручиоца : ЈКП,,Комуналац“ Кула, 29.новембра
бр.4 Кула, доноси:

О Д Л У К У
о додели уговора
У поступку јавне набавке мале вредности : САНАЦИЈА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ, ЈНМВ број
27/2018, уговор о јавној набавци се додељује понуђачу:
ЗТР ,,ЕМ НИМП“ Нови Сад, УЛ. Булевар ослобођења бр. 4 б; Нови Сад
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ :
1) предмет јавне набавке: услуге - ОРН – 45000000 –грађевински радови.
2) процењену вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију; 2.000.000,00
динара.
3) основне податке о понуђачима;
3.1. ЗТР ,,ЕМ НИМП“ Нови Сад, УЛ. Булевар ослобођења бр. 4 б; Нови Сад; МБ : 60747504; ПИБ:
105072214; са понуђеном ценом од 1.989.971,00 динара без ПДВ-а, односно 1.989.971,00 динара са
ПДВ-ом (није у систему ПДВ-а); рок важења понуде : 50 дана; начин и рок плаћања : 20дана ; рок
извршења услуге : 20 радних дана; гаранција : 24 месеца; самостално подноси понуду.
3.2. ГРО,,СТАТИК“ д.о.о. Нови Сад; ул.Булевар Деспота Стефана бр. 13, Нови Сад; МБ :20240032;
ПИБ: 104829500; са понуђеном ценом од 4.175.149,00 динара без ПДВ-а, односно 5.010.178,80
динара са ПДВ-ом; рок важења понуде : 30 дана; начин и рок плаћања : 15 дана ; рок извршења
услуге : 90 календарских дана; гаранција : 2 године; самостално подноси понуду.
4) понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда;
4.1. Понуда понуђача ГРО,,СТАТИК“ д.о.о. Нови Сад; ул.Булевар Деспота Стефана бр. 13,
Нови Сад; МБ :20240032; ПИБ: 104829500; са понуђеном ценом од 4.175.149,00 динара без
ПДВ-а се одбија као неприхватљива на основу члана 107. Закона о јавним набавкама јер
понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне набавке и не узима се и
разматрање.
5) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин
на који је утврђена та цена;
6) начин примене методологије доделе пондера;на основу критеријума најнижа понуђена
цена, понуде су рангиране на следећи начин:
1. ЗТР ,,ЕМ НИМП“ Нови Сад, УЛ. Булевар ослобођења бр. 4 б; Нови Сад; МБ : 60747504; ПИБ:
105072214; са понуђеном ценом од 1.989.971,00 динара без ПДВ-а,
7) назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку
извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача.
ЗТР ,,ЕМ НИМП“ Нови Сад, УЛ. Булевар ослобођења бр. 4 б; Нови Сад

На основу изнетог, имало се основа за доношењем горње одлуке .
Ова одлука ће се, на основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама, објавити на Порталу

јавних набавки и на интернет страници ЈКП,,Комуналац “ Кула у року од три дана од дана
доношења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, у поступку јавне набавке
мале вредности, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки, .
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема
захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3 Љ из закона.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу педвиђеном у Закону о јавним набавкама ''Сл. гласник РС'' бр. 124/12,14/15 и 68/15.
корисник: Буџет Републике Србије,
сврха: ЗЗП, ЈКП Комуналац Кула , бр. ЈНМВ 27/2018.
износ: 60.000,00 РСД
рачун: 840-30678845-06 : шифра плаћања 153 или 253: број модела: 97: позив на број 27/2018.

Директор
Миљанић Дамјан
__________________

Доставити :
1) Архиви
2) Објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници ЈКП,,Комуналац“ Кула.

