НАРУЧИЛАЦ
АДРЕСА
МЕСТО
БРОЈ ОДЛУКЕ
ДАТУМ

ЈКП''Моравац'' Мрчајевци
Ул. Милоја Стојановића бб
32 210 Мрчајевци
144-2017
13.03.2017

На основу члана 108 Закона о јавним набавкама (СЛ.Гласник РС број 124/12,14/2015 и
68/2015) Директор ЈКП''Моравац'' Мрчајевци доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора
На основу спроведеног поступка набавке (резервних делова за возила и грађевинску
механизацију)по одлуци о покретању поступка набавке број 144 од 13.03.2017.г.
Додељује се уговор изабраном понуђачу “ИНТЕР БЕЛА” ЧАЧАК,у свему према
достављеној понуди примљену под бројем 142 од 10.03.2017.г. У укупном износу од
120.928.00 без пдв-а,односно 145.113,60 динара са пдв-ом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наручилац је донео донео одлуку о покретању поступка јавне набавке 144 од
13.03.2017.г, за набавку резервних делова за возила и грађевинску механизацију
процењене вредности 122.013,00 динара без обрачунатог пдв-а,а на основу интерног
броја поступка из плана јавних набавки 1.1.5-2017
Рок за достављање понуда је до 10.03.2017 до 12.00 часова.
Отварење благовремено приспелих понуда извршено је 10.03.2017 до 13.00 часова.
У остављеном року на адресу наручилаца приспела је ( 1) једна понуда.
Након истека рока за достављање понуда Комисија за јавне набавке је јано отворила
понуде,извршила је стручну оцену и сачинила извештај.
У извештају о стручној оцени понуда ЈНМВ-03-1.1.5/2017 од ............
1.Предмет јавне набавке ДОБРА
ГРАЂЕВИНСКУ МЕХАНИЗАЦИЈУ
2.Процењена вредност јавне набавке:
3.Основни подаци о понуђачима :

1.1.5-РЕЗЕРВНИ

ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА И

РЕД.БР.

Назив понуђача

1

“ ИНТЕР
ЧАЧАК

Пуна адреса Места
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понуђача

БЕЛА” УЛ.Обилићева Чачак
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ОСТАЛИ УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ СА ВРЕДНОЦВАЊЕМ ПО УТВРЂЕНИМ КРИТЕРИЈУМИМА
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4. Нема одбијених понуда.
5. Нема одбијених понуда због необично ниске цене.
6. Начин примене методолигије пондера:
критеријум за вредновање понуда је економски најповољнија понуда,са елементима
критеријума:
-понуђена цена.....95 пондера
-рок испоруке..........5 пондера
7. Назив понуђача коме се додељује уговор:
“ ИНТЕР БЕЛА” ЧАЧАК
Одговорно лице наручиоца је прихватило предлоге комисије за јавне набавке о избору
најповољниje понудe, те је на основу законских овлашћења донело одлуку о додели
уговора којом се понуда број 142 10.03.2017. понуђача ''“ ИНТЕР БЕЛА” ЧАЧАК бира
као најповољнија ,а уговор додељује изабраном понуђачу.
На основу свега унапред изнетог решено као у диспозитиву.
Мрчајевци 13.03.2017. године
Одговорно лице наручиоца
Директор
Драгица Вујанић
_____________________________

