“Водовод и канализација“
Пећинци
Број ЈНМВ:7/20
Одлука бр.138/20
Од 30.06.2020.године
Комисија за јавну набавку
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( ''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015 ) и сагласно Извештају о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку број
137/20 од 30.06.2020 године, директор ЈКП „Водовод и канализација“ доноси следећу
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у поступку јавне набавке добра бр. 7/20 – Набавка нових водомера
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ИНСА АД, Тршћанска бр.21, 11080 Земун, чија је
понуда, заведена код Наручиоца под бројем 120/20 од 24.06.2020.године ( код Понуђача
број 5/61 од 23.06.2020.године ), оцењена као најповољнија.
Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број:137/20 од 30.06.2020. године који је
сачинила Комисија за јавну набавку образована решењем број: 78/20 од 15.06.2020.
године.
Образложење
Наручилац је дана 15.06.2020.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности, тј. донео одлуку да се спроведе поступак јавне набавке мале
вредности, бр. 7/20 за набавку нових водомера , а дана 16.06.2020. објавио је Позив за
подношење понуда и Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки, у складу са
чланом 57. Закона о јавним набавкама.
Комисија за предметну јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности је после
отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај.
У Извештају о стручној оцени понуда бр.137 од 30.06.2020. године, Комисија за јавну
набавку констатовала је следеће:
1. Подаци о јавној набавци
1) Врста предмета јавне набавке: Набавка добра
2) Предмет јавне набавке је: Набавка нових водомера
3) Шифра и ознака из Општег речника јавних набавки:


38421100-водомери

4) Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 1.250.000,00 динара.

5) Наручилац је дана 15.06.2020.године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности, тј. донео одлуку да се спроведе поступак јавне набавке мале
вредности, бр. 7/20 за набавку добра нови водомера , а дана 16.06.2020. објавио је
Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки, у
складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама.

Јавна набавка услуга се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са
Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
подзаконским актима и Одлуке о покретању поступка бр. 80/20 од 15.06.2020. године.

Наручилац самостално спроводи поступак јавне набавке.
Рок за подношење понуда: 24.06.2020. године, до 12.00 ч.
За спровођење јавне набавке именована је Комисија.
Јавно отварање понуда обављено је дана 24.06.2020. у 13.00 ч, у канцеларији ЈКП
„Водовод и канализација“ Пећинци, у улици Јове Негушевић бр. 1 у Пећинцима.
Отварању понуда је присуствовао представник понуђача
1. ИНСА АД, Бранко Илић

2. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 1 ( један ) понуђача

Комплетност

Ред. бр.

ПОНУЂАЧ

ИНСА АД
Тршћанска бр.21 11080 Земун
понуда заведена под бр.120/20
од 24.06.2020.г

1

Образац понуде ( Образац бр. 1)

+

2

Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.
75. ст. 1 (Образац бр.2 и образац 3)

+

3

Модел уговора ( Образац бр. 4)

+

4

Образац
трошкова
(образац бр 5)

припреме

понуде

5

Образац изјаве о независној понуди( образац
бр.6)

+

6

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.
75 ст 2.закона (образац бр.7)

+

7

Образац структуре цене са упутством како да
се испуни ( Образац бр. 8 )

+

8

У случају заједничке понуде-Споразум којим
се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке.

+

+

3. Подаци о неблаговременим понудама
Нема неблаговремених понуда.
4. Подаци о приспелим понудама
1) Понуда заведена код Наручиоца под бројем 120/20 од 24.06.2020. године
понуђача ИНСА АД, Тршћанска бр.21, 11080 Земун са понуђеном ценом од
1.484.852,00 динара без ПДВ, односно 1.781.822,00 динара са ПДВ –.
Понуда је благовремена.
5. Подаци о одбијеним понудама
Нема
6. Стручна оцена код прихватљивих понуда
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена
цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:
Ред. бр.

Назив понуђача

Понуђена цена
Без ПДВ-а:1.484.852,00

1
1.

ИНСА АД ,Тршћанска бр.21, 11080 Земун

Са ПДВ-ом:1.781.822,00

7. Изабрани понуђач
На основу стручне оцене понуда Комисија за предметну јавну набавку предлаже
Наручиоцу да се уговор додели понуђачу:
ИНСА АД, Тршћанска бр.21, 11080 Земун
Матични број: 07006357 ПИБ: 100001693
уз следеће услове:




Укупна вредност без ПДВ-а: 1.484.852,00 рсд односно 1.781.822,40 са ПДВ-ом.
Рок и начин плаћања: плаћање ће се вршити вирманским путем у року од 45 дана
од дана испостављања исправне фактуре.
Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.

јер је његова понуда заведена код Наручиоца под бројем 120/20 од 24.06.2020. године
благовремена, одговарајућа и прихватљива .

1. Понуђач ИНСА АД, Тршћанска бр.21, 11080 Земун
је самостално поднео понуду, без ангажовања подизвођача.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке може се наручиоцу поднети Захтев за заштиту права,а копију
истовремено доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних
набавки, у року од 5 дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.
Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана
доношења.
Директор
______________________________
Драгољуб Војкић

