ЈКП ''МОРАВАЦ''
Милоја Стојановића бб
32 210 МРЧАЈЕВЦИ
Број:334
Датум: 01.04.2020.године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“број:124/12, 14/2015 и
68/2015) и на основу Извештаја о стручној оцени понуда Комисија за јавну набавку
радови-рад возила и граћевинске механизације, набавка број: ЈНMВ-07-1.3.1/2020
директор ЈКП“Моравац“ дана 01.04.2020.године донео је :

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У поступку јавне набавке мале вредности радови-рад возила и грађевинске
механизације
за потребе ЈКП“Моравац“ из Мрчајеваца
( Ред.бр.јавне набавке: 07-1.3.1./2020)
1. Уговор о јавној набавци додељује се понуђачу „Ратка Митровића construction “ на основу
понуде broj:78 од 30.03.2020.г у износу од 1.999.500,00 без пдв-а, пошто је иста прихватљива и са
најнижом понуђеном ценом.
Образложење

Наручилац је дана 19.03.2020.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број
ЈНМВ-07-1.3.1/2020 процењене вредности 2.000.000,00 динара без пдв односно 2.400.000,00
са пдв-ом.
Ознака за општи речник набавки је : 45231000
Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца.
20.03.2020. године.
Средства за јавну набаву мале вредности превиђњна су у финансијском плану у укупном износу
2.000.000.00 динара пез ПДВ-а. Јавна набавка се финансира из сопствених средстава.
Рок за подношење понуда је 30.03.2020.године до 12:00 часова.

До истека рока за подношење понуда поднето је једна понуда и то:
Редни Број под којим
Назив понуђача
Датум
број
је заведена
пријема
1.
55
''Ратка Митровића construktion”Чачак
30.03.2020

Час пријема
10.:10

Неблаговремених понуда није било.
Комисија је приступила јавном отварању понуда дана 30.03.2020. у 13:00 и констатовала је
следеће:
1.Понуђач ''Ратка Митровића construktion”Чачак , поднео је самостално понуду и то:
Понуђена вредност износи 1.999.500,00 без пдв-а;
З а испуњеност услова из чл.75 став 1 тачка 1 до 4 Закона понуђач је доставио Изјаву о
упису у регистар понуђач.
Поступак јавног отварања понуда завршен је 30.03.2020 године у 13:17 часаова, што је
констатовано у Записнику, који је потписан од стране чланова комисије за јавну набавку,
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,у складу
са чланом 75 и 76 Закона у поступку јавне набавке мале вредности понуђач је доказао
достављањем Изјаве под пуном и материјалном одговорношћу,којом потврђују да испуњавају
услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 77.став 4.Закона.
Комисија је прегледала достављену документацију, извршила рачунску контролу и стручну оцену
понуда у складу са Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом и то у два корака:
- У првом кораку је прегледана комплетност достављене доументације у односу на
захтеве конкурсне документације,
- У другом кругу комисија је извршила појединачни преглед документације и
анализирала њихову усклађеност са захтевима конкурсне документације.
Комисија је констатовала да нема рачунских грешака.
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
Најнижа понуђена цена 1.999.500,00 динара без пдв-а,за јавну набавку мале вредности-рад возила
и грађевинске механизације за потребе ЈКП”Моравац” Мрчајевци, је понуда ''Ратка Митровића
construktion”Чачак.Понуда овог понуђача нема недостатке ,у смислу члана 106.Закона о јавним
набавкама,одговарајућа је,не прелази износ процењене вредности јавне набавке,те је у смислу
члана 3.тачка 33.Зскона о јавним набавкама ,прихватљива.
Комисија је у извештају о стручној оцени понуда изнела мишљење да се у овој јавној набавци
мале вредности испуњени услови за доделу Уговора и предлаже да се уговор закључи са
понуђачем:
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Бул.Танаска Рајића 35

Упутсто о правном леку: Против ове одлуке се може поднети захтев за заштиту права у року од
10 (десет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.

Одговорно лице наручиоца
директор
Миодраг Јаћимовић
_______________________________

