Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Апатин
Јавно комунално предузеће „Наш Дом“ Апатин,
ул. Железничка бр. 4, 25260 Апатин
Број: 706/2018
Датум: 03.04.2018. године
Апатин

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), в.д. директора Јавног комуналног предузећа „Наш Дом“
Апатин, дана 03.04.2018. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1. Уговор за јавну набавку. бр. 11/2018,– „ машинска обрада метала“
понуђачу „Свети Ђорђије“ СЗР, Ловачка 13, 25260 Апатин

додељује се

Образложење
Наручилац Јавно комунално предузеће „Наш Дом“ Апатин, ул. Железничка бр. 4, 25260
Апатин је спровео поступак јавне набавке мале вредности – 11/2018 – „машинска обрада метала“, а
на основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности , бр. 706/2018 од дана 21.03.2018.
године.
У смислу члана 57. Закона, дана 21.03.2018. 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 29.03.2018. године до 12,00 часова.
На основу јавног позива, благовремено су пристигле понуде понуђача:
1. „ФОРМАПЛАСТ“ ЗР Ловачка бб, 25260 Апатин
2. „СВЕТИ ЂОРЂИЈЕ“ СЗР, Ловачка 13, 25260 Апатин
Поступак отварања понуда вођен је дана 29.03.2018. године са почетком у 12,30 часова.
На основу члана 104. став 6. Закона, записник о отварању понуда достављен је понуђачима који нису
учествовали у поступку отварања понуда.
Након отварања понуда, приступило се стручној оцени понуде и сачинио извештај о њој.
У извештају о стручној оцени понуде, бр. 706/2018 од дана 02.04.2018. године,
констатовано је следеће:
1.
Предмет и процењена вредност јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 11/2018 је набавка услуга – „машинска обрада метала“ бр. 11/2018
Назив и ознака из општег речника набавки 45262670
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ –а): 2.000,000,00 динара без ПДВ - а.

2.
Подаци из плана јавних набавки
Редни бр. ЈНМВ – 11/2018
Предмет набавке – набавка услуга – машинска обрада метала
Процењена вредност јавне набавке – 2.000,000,00 динара без ПДВ – а
3.

Укупно су пристигле 2 (две) понуде и то:
1. „ФОРМАПЛАСТ“ ЗР, Ловачка бб, 25260 Апатин, Матични број: 60497010, ПИБ:
104865097, број рачуна: 275-220035578-36 Societe generale bank
2. „СВЕТИ ЂОРЂИЈЕ“ СЗР, Ловачка 13, 25260 Апатин, Матични број: 54865341, ПИБ:
101269221, Број рачуна: 355-1015436-08 Војвођанска банка

4.
Критеријум за доделу уговора избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“
Одлука о додели уговора о јавној набавци бр. 11/2018 машинска обрада метала донеће се
применом критеријума „најниже понуђена цена“.
Рб
1.
2.

Назив понуђача
„СВЕТИ ЂОРЂИЈЕ“ СЗР, Ловачка 13,
25260 Апатин
„ФОРМАПЛАСТ“ ЗР Ловачка бб,
25260 Апатин
5.

Понуђена цена
без ПДВ - а
372.000,00 динара

Понуђена цена
са ПДВ - ом
446.400,00 динара

508.000,00 динара

609.600,00 динара

Назив понуђача коме се додељује уговор

Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда понуђача „Свети Ђорђије“
СЗР, Ловачка 13, 25260 Апатин. На основу изнетог Комисија предлаже наручиоцу да се уговор
додели горе наведеном понуђачу.
На основу члана 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама, Уговор може да се закључи и пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача.
На основу горе изнетог, одлучено је као у изреци ове одлуке.
Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права
у року од 5 (пет) дана од дана објављиваља Одлуке на Порталу јавних набавки, на начин предвиђен
чланом 149. Закона.
в.д. директора
дипл.инг. Недељко Брачика
_________________________

