ЈКП Белоцрквански комуналац
Бр: 119-01/2020-10
Дана: 25.02.2020. године
26340 Бела Црква
ул. Хајдук Вељкова бр.2
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012,14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 119-01/2020-09
од 24.02.2020. године,
в.д. директорa Ивана Ристић Хуберт
доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Ред.бр. ЈН МВ 3/2020
Уговор о јавној набавци услугe – Одржавање јавне расвете у поступку јавне
набавке мале вредности, на основу Позива за подношење понуда објављеном на
Порталу јавних набавки дана 14.02.2020.године, додељује се понуђачу:
С.П.Т.З.У.Р.„ЕЛЕКТРОН“, 1.Октобар 65, 26340 Бела Црква, понуда заведена
код Наручиоца под бројем 143-01/2020 од 21.02.2020.године;
Образложење:
Наручилац је дана 13.02.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности услуге број 119-01/2020-01
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана
14.02.2020.године.
Благовремено, тј. до дана 21.02.2020. године до 12:00 часова, примљенa је
укупно 1 понуда следећег понуђача:

Ред.
број

Број под којим
је понуда
заведена

Назив понуђача односно
шифра понуђача

Датум
Пријема

Час

1.

143-01/2020

СПТЗУР „ЕЛЕКТРОН“

21.02.2020.

11:25

Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда дана и
сачинила Записник о отварању понуда број 119-01/2020-7 од 21.02.2020. године и
сачинила писани Извештај о стручној оцени понуда број 119-01/2020-8 од 24.02.2020.
године.

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
1.Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка услуга – Одржавање јавне расвете у поступку
јавне набавке мале вредности.
Назив и ознака из Општег речника набавки:
50232100 - Услуге одржавања уличне расвете.
2.Процењена вредност јавне набавке:
Процењена вредност јавне набавке је 2.430.556,00 динара, без пдв-a.
3.Основни подаци о понуђачима:
За јавну набавку услугe – Одржавање јавне расвете, поднето је укупно 1 понуда,
и то:
понуда, следећег понуђача:
1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив:
С.П.Т.З.У.Р. „ЕЛЕКТРОН“
Адреса:
1.ОКТОБАР 65, 26340 БЕЛА ЦРКВА
Матични број:
51116348
ПИБ:
100868732
Законски заступник:
МИРОСЛАВ ГОЈКОВИЋ

4.Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих
понуда:
као неприхватљиве (због битних недостатака из члана 106. ЗЈН) одбијене су понуде
следећих понуђача:

Понуђач

Разлог

Понуђена цена

5.Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно
образложење – начин на који је утврђена та цена:
6.Начин примене методологије доделе пондера:
Сходно делу 6) тачка 16.) Конкурсне документације за јавну набавку услуга
Одржавање јавне расвете, критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Ранг листа понуђача који су доставили прихватљиве понуде су:

Ред.бр.
1

Број под којим је
понуда заведена
143-01/2020

Назив односно шифра
понуђача
СПТЗУР „ЕЛЕКТРОН“

Укупна понуђена
цена без пдв-а
2.421.450,00

7.Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће
набавку извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача:
Комисија предлаже да се у поступку јавне набавке мале вредности услуге – Одржавање
јавне расвете, Уговор додели следећем понуђачу:
СПТЗУР „ЕЛЕКТРОН“
Понуђач је понуду поднео самостално.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од
дана објављивања на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.

ВД ДИРЕКТОР-А
________________________
Ивана Ристић Хуберт

