JKСП „М О Р А В А“
Адреса: Ратника солунског фронта бб, 34220 Лапово
тел: 853-165; 853-662; 852-706, факс: 853-165
текући рачуни: Комерцијална банка 205-105776-47, Директна банка 15016666-95, НЛБ банка 310-151337-65
е-mail: jkspmorava@gmail.com

Број: 2693
Датум: 18.12.2018.године
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 у поступку јавне набавке мале
вредности, који је донела Комисија за јавну набавку под бројем 2692 од 17.12.2018.
године, в.д. директора предузећа ЈКСП „Морава“ Лапово, доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора
ЈКСП ,,Морава“ Лапово, као наручилац, у поступку јавне набавке бр. 4/2018, Уговор о
јавној набавци - Набавка добара – Набавка механизације за одржавање и уређивање
зелених површина, додељујуе предузећу „Roanda Komerc“, Свилајнац.

Образложење
Наручилац је дана 06.12.2018. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале врдности бр. 4/2018, за јавну набавку - Набавка механизације за одржавање и
уређивање зелених површина. (16000000 - пољопривредне машине).
За наведену јавну набавку наручилац је дана 07.12.2018. године, објавио позив за
подношење понуда на Порталу јавних набавки.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднете су 3 понуде.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној
оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке мале вредности, број
2692 од 17.12.2018. године, Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:
1. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: Набавка добара – Набавка механизације за одржавање и
уређивање зелених површина..
Редни број јавне набавке у плану набавки: 4/2018.
Износ планираних средстава за јавну набавку (без ПДВ-а): 1.200.000,00
Процењена вредност јавне набавке је 1.200.000,00 динара.

Основни подаци о понуђачима и понудама:
Назив/име понуђача

Број под којим је
понуда заведена

Датум и час пријема
понуде

Roanda Komerc, Свилајнац

2649

12.12.2018. у 14:19

INTERCOM, d.o.o, Суботица

2667

14.12.2018. у 08:55

Stefan, d.o.o, Нови Сад

2668

14.12.2018. у 08:56

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Назив/име понуђача чија је
понуда одбијена

Разлози одбијања понуде

Понуђена цена

INTERCOM, d.o.o, Суботица

Виша цена у односу на другог 1.194.220,00
понуђача
динара

Stefan, d.o.o, Нови Сад

Виша цена у односу на процењену 1.283.600,00
вредност јавне набавке.
динара

Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене (ако је иста разлог
одбијања понуде):
Није било неубичајено ниске цене.

2. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача:
Назив/име понуђача

Понуђена цена (без ПДВ-а)

1.

Roanda Komerc, Свилајнац

1.182.032,86 динара

2.

INTERCOM, d.o.o, Суботица

1.194.220,00 динара

3.

Stefan, d.o.o, Нови Сад

1.283.600,00 динара

Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда у
поступку јавне набавке мале вредности, констатовала да уговор треба доделити
понуђачу: „Roanda Komerc“, Свилајнац.
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 1.182.032,86
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 1.418.400,00

В.д. директора предузећа Милан Хршум је прихватио предлог Комисије за јавну
набавку о избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора као у изреци
ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања
исте на Порталу јавних набавки.

ЈКСП „Морава“ Лапово
в.д. директора Милан Хршум
Доставити:
- архиви,
- објавити на Порталу јавних набавки и
интернет страници.

