Јавно комунално предузеће „Наш Дом“ Апатин,
ул. Железничка бр. 4, 25260 Апатин
Комисија за јавну набавку мале вредности
Број: 6/2020
Датум: 08.06.2020. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), Директор Јавног комуналног предузећа „Наш Дом“ Апатин,
доноси:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Уговор за јавну набавку добара бр. 6/2020 – „Резервни делови и материјал за водовод“,
додељује се понуђачу ТУП „Тесла“ из Апатина, Српских Владара 37.
Образложење
Наручилац Јавно комунално предузеће „Наш Дом“ Апатин спровео је поступак јавне набавке
мале вредности – редни бр.6/2020, а на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке, бр.
1178/2020, од дана 25.05.2020. године.
У смислу члана 57. Закона, дана 27.05.2020. године позив за подношење понуда и
конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки, и интернет страници наручиоца.
Рок за достављање понуда је био до 04.06.2020. године до 12:00 часова.
Благовремено су пристигле две понуде следећих понуђача:
1. „Ибреа“ д.о.о., Иве Лоле Рибара 10, Горњи Милановац
2. ТУП „Тесла“ из Апатина, Српских Владара 37.
Поступак отварања понуда вођен је дана 04.06.2020. године са почетком у 12:30 часова.
Након отварања понуда, приступило се стручној оцени понуда и сачинио извештај о њој.
У извештају о стручној оцени понуде, бр. 6/2020 од дана 05.06.2020. године, констатовано
је следеће:
1.
Предмет и процењена вредност јавне набавке
набавка добара – бр. 6/2020 „Резервни делови и материјал за водовод“
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ –а): 5.000.000,00 динара
2.

Укупно су пристигле две понуде следећих понуђача и то:
-

„Ибреа“ д.о.о., Иве Лоле Рибара 10, Горњи Милановац
ТУП „Тесла“ из Апатина, Српских Владара 37.

3.
Критеријум за доделу уговора избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“
Одлука о додели уговора о јавној набавци бр. 6/2020 – „Резервни делови и материјал за водовод“,
донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“

4. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

Р.бр.

Назив понуђача

1.

ТУП „Тесла“ из Апатина, Српских
Владара 37.

Понуђена цена
без ПДВ - а
3.085.548,17динара
без ПДВ-а

Понуђена цена
са ПДВ - ом
3.702.657,80 динара
са ПДВ-ом

Напомена: Понуда понуђача „Ибреа“ д.о.о., Иве Лоле Рибара 10, Горњи Милановац, заведена код
Наручиоца под бројем 1254 од 03.06.2020. године, одбија се сходно члану 106. Закона о јавним
набавкама, у којем стоји у тачки 3. да се за битан недостатак понуде сматра уколико понуђач није
доставио тражено средство обезбеђења, док је у тачки 5. истог члана прописано да је битан
недостатак понуде, уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама, а с обзиром на чињеницу да у
конкретној понуди није исказана цена, нити је попуњен део у којем треба да буде исказана структура
цена такву понуду је немогуће упоредити са другим понудама, нити је могуће утврдити стварну
садржину понуде. Чланом 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама, дефинисано је да је
прихватљива понуда она која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака,
која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која
не прелази износ процењене вредности јавне набавке, а с обзиром на то да конкретна понуда не
испуњава ове критеријуме, иста се одбија као што је описано.
5.
Назив понуђача коме се додељује уговор
Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда: ТУП „Тесла“ из Апатина, Српских
Владара 37.
На основу горе изнетог, предлаже се наручиоцу да се уговор додели горе наведеном понуђачу.
Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права
у року од 5(пет) дана од дана објављивања исте, на начин предвиђен чланом 149. Закона.

Директор
_________________________________
дипл.екон. Небојша Смиљанић

