
      

ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНОЛО“
Број: 3161/19-ЈНМВ-Д-21/19 (1.1.5)
Датум: 13.12.2019. год.
Ч А Ч А К 

На oснову члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012,  14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда у поступку јавне
набавке  мале  вредности  добара  бр. 3117/19-ЈНМВ-Д-21/19 (1.1.5) од  12.12.2019.
године, доносим 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ДОБАРА  
дробилица за крупније остатке

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА –  дробилица  за
крупније  остатке,  редни  број  јавне  набавке  ЈНМВ-Д-21/19 (1.1.5)  ДОДЕЉУЈЕ СЕ
ПОНУЂАЧУ:  „Uniwab” доо, Београд, Пиранделова 14, 11 160 Београд, матични број:
07462239, ПИБ:  100158696 текући рачун:  105-4441-92 код  Аик банке тел: 011/3475-
171.

Образложење

Комисија за јавну набавку, образована решењем наручиоца број:  2992-ЈНМВ-
Д-21/2019 (1.1.5)  од  29.11.2019.  године,  у  поступку јавне набавке  мале вредности
добара  – дробилица  за  крупније  остатке,  на  основу члана  105.  Закона  о  јавним
набавкама,  поднела  је  Извештај  о  стручној  оцени  понуда  3117/19-ЈНМВ-Д-21/19
(1.1.5) од 12.12.2019. године.

Предмет јавне набавке су добра  - дробилица за крупније остатке 16000000.

За  набавку  ових  добара  предвиђена  су  средства  у  Изменама  и  допунама
Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ за 2019. годину.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи  2.400.000,00 динара. 

Основни подаци о понуђачима: 
– „Uniwab”  доо, Београд,  Пиранделова 14,  11  160  Београд,  матични  број:

07462239,  ПИБ:  100158696 текући  рачун:  105-4441-92 код  Аик банке  тел:
011/3475-171.

У  овој  набавци  поднетa је  једна понуда,  а конкурсна  документација  је
објављена  на  потралу  за  јавне  набавке  и  на  интернет  страници  ЈКП  „Градско
зеленило“ Чачак. 
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С  обзиром  да  је  критеријум  рангирања  понуда  „најнижа понуђена  цена“,
Комисија, на основу напред наведеног, сматра да уговор треба доделити:  „Uniwab”
доо, Београд,  Пиранделова 14,  11  160  Београд,  матични  број:  07462239,  ПИБ:
100158696 текући  рачун:  105-4441-92 код  Аик банке  тел:  011/3475-171 који  је
понудио цену у висини од 1.770.000,00 динара без ПДВ-а за предметно добро.
 

Са изложеног одлучено је као у изреци.

ПОУКА:  Против  ове  Одлуке  може  се  поднети  Захтев  за  заштиту  права
републичкој  комисији,  а  предаје  се  наручиоцу,  у  року  од  5 (пет)  дана  од  дана
објављивања одлуке на Порталу за јавне набавке и интернет страници предузећа.
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