ЈКП „Погребне услуге“
Београд, Рузвелтова 50
Број: 12272-7/15
Датум:07.10.2015.

НМВ-22/15

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, број 124/12,14/15 и
68/15), директор д о н о с и:
О Д Л У К У
о додели уговора
Уговор за jaвну набавку број: НMВ-22/205-набавка водоводног и електро материјала
додељује се понуђачу „ATA GLOBAL“ д.о.о. Замун, Драгана Ракића 5, број понуде
13106/15 од 05.10.2015. године.
Образложење
Наручилац је дана 23.09.2015. године донео Одлуку o покретању поступка јавне набавке мале
вредности брoj: 12272-1/15, за јавну набавку добара - набавка водоводног и електро
материјала .
За наведену јавну набавку наручилац је дана 24.09.2015. године објавио позив за подношење
попнуда на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Благовремено до истека рока за подношење понуда, до дана 05.10.2015. године до 10,30
часова, на адресу наручиоца приспело је 4 (четири) понуде следећих понуђача, и то по
наведеном редоследу:
Број под којим је понуда
заведена код наручиоца

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

Сат
пријема

05.10.2015.

08,34

05.10.2015.

09,50

05.10.2015.

10,08

05.10.2015.

10,10

„BEOTIM“ д.о.о. Београд13088

Железник, Радних акција 55/15

13101
13104
13106

T.П„BOJAN“ д.о.о. Нови
Београд, Др. Ивана Рибара
115а
„VAGAL“ д.о.о. ВрчинГроцка, Првог Маја 28
ATA GLOBAL д.о.о. Замун,
Драгана Ракића 5

Неблаговремених понуда није било.
Отварању понуда присуствоваo je представниk понуђача:Александар Вагић.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стучној оцени понуда број: 12272-8/15 од 06.10.2015. године, Комисија за јавну
набавку је констатовала следеће:

1) Подаци о јавној набавци:

1

Предмет јавне набавке

добра–набавка водоводног и
електро материјала

Редни број јавне набавке

22/15

Апропријација у буџету/фин.плану
1.1.15.
Процењена вреднос јавне набавке
(без ПДВ-a)

3.500.000,00 динара

Вредност уговора o јавној набавци
(без ПДВ-a)

2.691.315,48 динара

Вредност уговора o јавној набавци
(са ПДВ-oм)

3.229.578,57 динара

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање

и понуђена цена:
Ред.
бр.

1.

Бр.понуде

13101

Понуђач
T.П„BOJAN“ д.о.о.
Нови Београд, Др.
Ивана Рибара 115а

Разлози за одбијање
Неисправна понудадоставили понуду чија је
исказана вредност изнад
планиране процењене
вредности

Понуђена цена

4.426.990,00

3) Мишљење Комисије за јавне набавке у случају подношења само једне понуде, због
неуобичајено ниске цене: нема.
4) Избор између достављених прихватљивих понуда применом критеријума „најниже
понуђене цене“, извршен је дана 05.10.2015.године рангирањем понуђача који
испуњавају све потребне услове на основу доказа достављених уз понуду, у складу са
захтевима из конкурсне документације.
Ред.
КРИТЕРИЈУМ
ПДВ-е
Укупно
Напомена
бр.
Понуђач
најнижа
са ПДВ-ом
понуђена цена
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ATA GLOBAL
д.о.о. Замун,
2.691.315,48
538.263,10
3.229.578,57
1.
1.
Драгана Ракића 5
„VAGAL“ д.о.о.
Врчин-Гроцка,
2.767.445,00
553.489,00
3.320.934,00
2.
2.
Првог Маја 28
„BEOTIM“ д.о.о.
БеоградЖелезник,
3.136.321,54
627.264,30
3.763.585,84
3.
3.
Радних акција
55/15
2

Након спроведеног оцењивања и рангирања понуда применом усвојеног критеријума,
Комисија је констатовала да је за јавну набавку добара – набавка водоводног и електро
материјала, за потребе ЈКП „Погребне услуге“ Београд, за период од 12 месеци, у отвореном
поступку јавне набавке мале вредности, број НМВ-22/15, по позиву за подношење понуда
објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 24.09.2015.
године, изабрана прихватљива понуда ATA GLOBAL д.о.о. Замун,
Драгана Ракића 5 ., те је предложила наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку за
доделу уговора, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора
наведеном понуђачу, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама.
ЈКП „Погребне услуге“ Београд, ће у својству Наручиоца, закључити уговор за предметну
јавну набаву са наведеним понуђачем, чија је понуда изабрана као најповољнија у отвореном
поступку, у складу са чланом 112. и 113. Закона о јавним набавкама.
ПОУКА O ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може
наручиоцу поднети захтев за заштиту
права у року од 5 дана од дана објаве
исте на Порталу јавних набавки.
Д и р е к т о р:
мр Драган Балтовски
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