ЈКП,,КОМУНАЛАЦ”КУЛА
29.новембра бр.4 Кула
Јавна набавка мале вредности ЈНМВ број 7/2019
Број
: 971/2019
Датум : 11.04.2019.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.
7/2019 број : 962/2019 од 10.04.2019.године, в.д..директора 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 : РАДОВИ НА ДЕПОНИЈИ, ЈНМВ број 7/2019,
уговор о јавној набавци се додељује понуђачу:
,,МОНЕРА ГРАДЊА“ д.о.о. ЦРВЕНКА, Наде Димић бр. 10, Црвенка

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ :
1) предмет јавне набавке: услуге - радови на депонији, ОРН 90732300-обрада или санација загађеног
земљишта
2) процењену вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију; укупно- 2.800.000,00
динара..
3) основне податке о понуђачима;
3.1.,,МОНЕРА ГРАДЊА“ д.о.о. ЦРВЕНКА, Наде Димић бр. 10, Црвенка, МБ:21426989, ПИБ :
111108357, са понуђеном ценом од 4.000,00 динара без ПДВ-а, односно 4.800,00 динара са ПДВом за 1 радни час радне машине, рок важења понуде : 60 дана; начин и рок плаћања : по
привременим и окончаној ситуацији; рок плаћања : 15 дана ; рок извршења радова : у складу са
уговором и КД; гаранција квалитета : меница за добро извршење посла; самостално подноси
понуду.
3.2.,,МЛАМАРМО“ д.о.о. ЛУКИЋЕВО, Бирчанинова бр. 57, МБ:21125237, ПИБ : 109092394, са
понуђеном ценом од 7.290,00 динара без ПДВ-а, односно 8.748,00 динара са ПДВ-ом за 1 радни
час радне машине, рок важења понуде : 30 дана; начин и рок плаћања : по испостављеним
ситуацијама на рачун понуђача; рок плаћања : 15 дана ; рок извршења радова : 31.12.2019.године
по налозима Наручиоца ; гаранција квалитета : меница и менично овлашћење; самостално
подноси понуду.
4) понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда;
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.,,МОНЕРА ГРАДЊА“ д.о.о. ЦРВЕНКА, Наде Димић бр. 10 ........................4.000,00 динара .
2.,,МЛАМАРМО“ д.о.о. ЛУКИЋЕВО, Бирчанинова бр. 57 ..............................7.290,00 динара.
7) назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку
извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача.
,,МОНЕРА ГРАДЊА“ д.о.о. ЦРВЕНКА, Наде Димић бр. 10,

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 7/2019.
износ: 60.000,00 РСД
рачун: 840-30678845-06 : шифра плаћања 153 или 253: број модела: 97: позив на број 7/2019.

в.д.директора
Пешић Марко
__________________

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

