Дом за децу и омладину „ Петар Радовановић“Ужице
Место: Ужице
Ул. Немањина бр. 52
Деловодни број : 2273/2015
Датум: 02.11 .2015.год.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12,
14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр. 2272/2015 од
02.11.2015.године, доноси се

ОДЛУКА
о додели уговора
У јавној набавци радова – Замена врата у смештајном делу Дома , бира се понуда понуђача
„ ДЕС“ доо из Ваљева , ул. Даничићева бр. 11, заведена код понуђача под бројем 41 од
28.10.2015.године, са којим ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о
јавној набавци предметних радова.
Образложење
На основу Одлуке о покретању јавне набавке број 2066/2015 од 30.09.2015, спроведен је
поступак доделе уговора о јавној набавци радова у поступку јавне набавке мале вредностирезервисана јавна набавка , на основу члана 8. и 39. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015).
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.

Назив наручиоца: Дом за децу и омладину „ Петар Радовановић“ Ужице
Адреса наручиоца: место: Ужице ул. Немањина бр. 52.
Редни број јавне набавке 1.3.4/2015 .
Предмет ЈН је набавка радова и то: Замена врата у смештајном делу Дома
Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности,
Тип набавке: резервисана јавна набавка
Процењена вредност ЈН је: 1.250.000,00 динара (без ПДВ-а), односно 1.500.000,00
динара (са ПДВ-ом).
Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена.

Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:
1.У складу са чл.39. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у поступку
јавне набавке мале вредности бр.1.3.4/2015 објављен је дана 23.10. 2015. године на
Порталу јавних набавки и Интернет адреси наручиоца www.dompruzice.org.rs
Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда био је закључно са
02.11. 2015.године, до 10,00 часова.
2.

Приспеле понуде понуђача:

Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу
наручиоца у наведеном року приспеле понуде следећих понуђача ,и то као:

Неблаговремене понуде: нема
1

Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема:
Ред.
број

1.

Назив, седиште и облик
организовања понуђача

Деловодни број под
којим је понуда уписана

„ ДЕС“ доо Ваљево , ул. 2263/2015
Даничићева 11,
14000
Ваљево

Датум подношења
понуде

30.10.2015.

Време

11,00

Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда т.ј.
дана 02.11. 2015. године са почетком у 10,30 часова, а окончан је истог дана у 11,00 часова.
3.

Преглед и оцена понуда:

После отварања понуда Комисија је извршила детаљан преглед и стручну оцену понуда и
утврдила следеће:
3.a. исправна и прихватљива понудa је:
1.
Назив или шифра понуђача:

„ ДЕС“ доо Ваљево , ул. Даничићева 11,
14000 Ваљево

Број под којим је понуда заведена код понуђача :
Понуђена цена и евентуални попусти:

41 od 28.10.2015.године
1.226.800,00 динара брз пдв-а, са пдв-ом 1.472.160,00
динара
50%
10 календарских дана од дана увођења у посао
2 године

Тражени аванс:
Рок извођења радова:
Гарантни рок:

Наведена понуда у потпуности испуњава све обавезне и додатне услове из Закона о
јавним набавкама, Конкурсне документације и све техничке спецификације.
4. Предлог комисије за јавну набавку:
На основу члана 105. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“
број 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у складу са стручном оценом понуда, комисија је предложила
наручиоцу доношење одлуке о додели уговора и закључење уговора о јавној набавци радова –
Замена врата у смештајном делу Дома , са понуђачем „ ДЕС“ доо Ваљево , ул. Даничићева 11,
14000 Ваљево, чија је понуда бр.41 од 28.10.2015.године, оцењена као једина прихватљива
понуда у предметном поступку јавне набавке мале вредности- резервисана јавна набавка.
На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети Захтев за заштиту права у
року од 5 дана од дана објављивања ове одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права
подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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Драган Катић, директор

