ЈКП „Погребне услуге“
Београд , Рузвелтова 50
Број: 1280 -7/2016
Датум: 19.02.2016.године

Јавна набавка број:НMВ-2/2016

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/15 и 68/2015), директор д о н о с и:
О Д Л У К У
о додели уговора
У поступку јавне набавке мале вредности за jaвну набавку број: НMВ-2/2016, додељује се
понуђачу
1. КОРДУН“ с.л.к.р, Д.Бресница, 18400 Прокупље, Представништво у Београду - ул.
Дубљанска 25/32, Врачар, број понуде 1830 од 11.02.2016. године, за набавку добара,
КАЛАЈ ЗА ЛЕМЉЕЊЕ И ТРАКЕ ЗА ЛЕМЉЕЊЕ
Образложење
Наручилац је дана 02.02.2016. донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности бр. 1280-1/2016 за јавну набавку добара- КАЛАЈ ЗА ЛЕМЉЕЊЕ И ТРАКЕ
ЗА ЛЕМЉЕЊЕ.
За набедену јавну набавку наручилац је дана 03.02.2016. објавио позив и конкурсну
документацију на Порталу јавних набавки, на Порталу службених гласила Републике
Србије и база прописа и на својој интернет страници: http://www.beogradskagroblja.rs/
Благовремено, тј. до 11.02.2016. године до 11,30 часова, на адресу наручиоца приспело је 4
понуде следећих понуђача:

Број под којим је
понуда заведена
код наручиоца

Назив или шифра понуђача

Датум
пријема

1758

ТП „БОЈАН“ д.о.о. Београд,
др.Ивана Рибара 115а,
11070 Нови Београд

1759

ЕЛИМП д.о.о. Београд
Шарчевића крај 46,
11261 Мала Моштаница

10.02.2016.

1815

INDUSTROKOMERC-EXIM“ доо,
Јована Туцакова 12, Земун

11.02.2016.

1830

„КОРДУН“ с.л.к.р,
Д.Бресница, 18400 Прокупље,
Представништво у Београду - ул.
Дубљанска 25/32, Врачар

10.02.2016.

Сат
пријема

11:05

11:10

10:07
11.02.2016.

11:13
1

Неблаговремених понуда није било.
Отварању понуда присуствоваo је представник понуђача, Драган Миленковић.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стучној оцени понуде број: 1280 -6/2016 од 18.02.2016.године, Комисија за
јавну набавку је констатовала следеће:
1)

Дана 19.02.2016.године, извршена стручна оцена приспелих понуда. Након
спроведеног оцењивања приспелих понуда, применом усвојеног критеријума,
Комисија је констатовала да је за јавну набавку добара – КАЛАЈ ЗА ЛЕМЉЕЊЕ И
ТРАКЕ ЗА ЛЕМЉЕЊЕ, за потребе ЈКП „Погребне услуге“ Београд, у поступку јавне
набавке мале вредности, број НМВ-2/2016, по позиву за подношење понуда
објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана
03.02.2016. године, прихватљива понуда понуђача :

КОРДУН“ с.л.к.р, Д.Бресница, 18400 Прокупље, Представништво у
Београду - ул. Дубљанска 25/32, Врачар,
те је предложила наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.

2)

Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

КАЛАЈ ЗА ЛЕМЉЕЊЕ И ТРАКЕ
ЗА ЛЕМЉЕЊЕ

Редни број јавне набавке

НМВ 2/2016

Број позиције у годишњем
плану набавки за 2016. годину
Процењена вредност јавне набавке

1.1.34.
700.000,00 динара

(без ПДВ-a)
Вредност уговора o јавној набавци

374.220,00 динара

(без ПДВ-a)

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
наведеним понуђачима, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама.
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ЈКП „Погребне услуге“ Београд, ће у својству Наручиоца, закључити уговор за предметну
јавну набавку са наведеним понуђачем, чија је понуда изабрана као прихватљива, у отвореном
поступку јавне набавке, 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 10 дана од дана објаве
исте на Порталу јавних набавки.
Директор
мр Драган Балтовски
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