Наручилац: Јавно Комунално Стамбено Предузеће Топола „Топола“
Број јавне набавке: 23-ОП/2020
Датум: 31.07.2020.
Број одлуке: 2548/1.4.3
На основу члана 108 став 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и
68/2015) и извештаја комисије о стручној оцени понуда у отвореном поступку јавне набавке добра –
- ВОЗИЛО ЗА ОТПУШАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, бр 23-ОП/2020 од 31.07.2020.године, Директор ЈКСП
Топола доноси,
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Понуда понуђача „Максимовић“ дoo из Краљева изабрана је као најповољнија понуда, у отвореном поступку
јавне набавке добра – бр. 23-ОП/2020.
2. Ова одлука ће бити објављена на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
1. Предмет јавне набавке: Возило за отпушавање канализације.
2. Процењена вредност: 7.000.000,00 динара без ПДВ-а.
3. Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда. Критеријум за бодовање: цена80 пондера, рок испоруке-20 пондера.
4. Позив за достављање понуда је објављен на Порталу јавних набавки и Порталу службених гласила РС и базе
прописа 30.06.2020.године.
5. Средства за предметну набавку планирана су Програмом пословања за 2020. године и Четвртом изменом
Плана набавки за 2020.годину бр.2071/1.1.1 од 26.06.2020. године, на групи конта 0230-основна средства.
6. Конкурсну документацију су преузела следећа предузећа:
„Максимовић“ дoo, Карађорђева 209, 36000 Краљево

1.

7. Рок за дастављање понуда: 30.07.2020. године до 1000 часова.
8. Благовремено, тј. до дана 30.07.2020.године до 1000 часова, пристигле су понуде следећих понуђача, и то по
наведеном редоследу :
Број под којим је
Назив или шифра понуђача
Датум пријема
Сат
понуда заведена (код
Наручиоца добра)
2518/1.4.3
„Максимовић“ доо, Краљево
30.07.2020.
Понуда достављена
лично у 0800 часова
Неблаговремених понуда није било.
9. Обзиром да су се стекли законски услови погледу броја пристиглих понуда (најмање једна) комисија је
30.07.2020. године у 1030 часова приступила отварању понуда и констатовала:
Рок за
Број
Остали услови
Назив понуђача
Понуђена цена
завршетак /
Гарантни рок
понуде
(рок плаћања...)
испоруку
„Максимовић“доо
Карађорђева 209, Укупна цена без
36000 Краљево
ПДВ:
Без аванса, у року од
3 дана од дана
6 месеци на
2/20 од
ПИБ:10195728
6.490.000,00 дин.
45 дана од дана
потписивања
возило и
28.07.2020 МБ:17362828
Укупна цена са
овере фактуре од
уговора
надградњу
Законски
ПДВ: 7.788.000,00
стране наручиоца
заступник: Драган дин.
Максимовић
10. Оцењивање понуда је извршено у просторијама ЈКСП Топола 31.07.2020. год. у 800 часова.
11. Оцењивање понуда извршила је комисија у следећем саставу:
- Дејан Дуњић, председник комисије
- Наталија Радовановић, члан
- Ивица Радовановић, члан
12. Комисија је извршила оцену исправности свих пристиглих понуда и констатовала следеће:

•

„Максимовић “дoo , Карађорђева 209, 36000 Краљево, је доставило комплетну и исправну документацију у
складу са чланом 75 и 76 Закона о Јавним набавкама и конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку .

У складу са напред изнетим, комисија је извршила бодовање приспелих исправних и прихватљивих понуда на
следећи начин:
Критеријум за бодовање:
- Цена______________________80 пондера
- Економска исплативост ___________ 20 пондера
а) Цена
Код овог критеријума упоређиваће се понуђене цене. Највећи број додељених бодова
( пондера ) је 80.
Број бодова ( Ц ) се добија по обрасцу
Ц=Минимално понуђена цена/понуђена цена*80
б) Рок испоруке
-

Рок испоруке до 3 дана ________________20 пондера
Рок испоруке од 4 до 10 дана ___________7 пондера
Рок испоруке од 11 до 15 дана__________1 пондер
БОДОВАЊЕ
понуђач
ЦЕНА= маx
бр.пондера 80
РОК
ИСПОРУКЕ=
маx бр.пондера
20
Сума пондера

„Максимовић“доо
6.490.000,00 =
80 пондера
3 дана=
20 пондера

100

13. На основу стручне оцене пристиглих понуда комисија је констатовала да је понуда понуђача „Максимовић
“дoo из Краљева, једина пристигла и самим тим најповољнија по критеријуму који је дат конкурсном
документацијом-економски најповољнија понуда.
14. Наручилац је прихватио предлог Комисије за предметну јавну набавку и донео Одлуку о додели уговора,
којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу „Максимовић“дoo из Краљева, чија понуда је
заведена под бројем 2518/1.4.3 од 30.07.2020. године.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки у року од 5 дана од дана објављивања исте на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца.
ДИРЕКТОР
Тања Цветковић,с.р.

