
      

ЈКП “ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“
Број: 194/20-ЈНВВ-У-22/19 (1.2.2)
Датум: 22.1.2019. 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 велике вредности  услуга бр. 127/20-ЈНВВ-У-22/19 (1.2.2) од  16.1.2020.
године, доносим 

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

УСЛУГА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАЦИ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – услуга зимског
одржавања,  редни  број  јавне  набавке  ЈНВВ-У-22/19  (1.2.2) ДОДЕЉУЈЕ СЕ
ПОНУЂАЧУ:  Доо  „Транспорт“, Придворица бр.  бб,  Чачак, матични број  07415931,
ПИБ: 101300425, текући рачун 155-9999-83 код Халк банке, тел: 032/320-060.

Образложење

Комисија за јавну набавку, образована решењем наручиоца број:  3046/2020-
JНМВ-У-1/19 од 11.1.2019. године, у поступку јавне набавке мале вредности услуга –
услуга  зимског  одржавања,  на  основу  члана  105.  Закона  о  јавним  набавкама,
поднела  је  Извештај  о  стручној  оцени  понуда  176/19-ЈНМВ-У-1/19 (1.2.2) од
22.1.2019. године.

Предмет јавне набавке је услуга – услуга зимског одржавања 90620000.

Средства за јавну набавку предвиђена су Изменама и  допунама  Програма
пословања ЈКП „Градско зеленило“ за 2020. годину.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи  2.010.000,00 динара. 

Основни подаци о понуђачима: 

- Заједничка понуда - 
- Доо  „Транспорт“, Придворица бр.  бб,  Чачак, матични број  07415931, ПИБ:
101300425, текући рачун 155-9999-83 код Халк банке, тел: 032/320-060;
- Доо „Слога“, Чачак, Цара Лазара бр. 23,  Чачак, матични број 07182252, ПИБ:
101122805.
У  овој  набавци  поднета  је  1  (једна) понуда.  Конкурсна  документација  је

објављена  у Службеном гласнику, на Поталу Управе за јавне набавке и интернет
страници предузећа.
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Прегледом понуде установљено је да је заједничка понуда  Доо  „Транспорт“,
Придворица бр.  бб,   Чачак  и  Доо  „Слога“, Чачак,  Цара  Лазара бр.  23,   Чачак
благовремена, одговарајућа и прихватљива.

Понуђачи су доставили следећу документацију: потписани и оверени обрасци
из конкурсне документације, Изјава понуђача да је уписан у регистру понуђача код
Агенције  за  привредне  регистре,  подаци  се  налазе  на  интернет  страници
www.apr.gov.  rs,  изјава понуђача о укупном приходу који је  виши од 30.000.000,00
динара,  а  исти се налази на интернет страници  www.apr.gov.  Rs,  уговор о закупу
теретног возила бр.  1-1/19 од 18.1.2019. год, уговоро о закупу опреме (камион са
раоником, комбинована машина са раоником од 3 м, трактор са раоником 3 м) бр.
18-1/20  од  10.1.2020.  год,  уговори  о  раду  за  запослене,  споразум  о  заједничком
наступу.

Начин примене методологије доделе пондера: У овом случају методологија је
била  „најниже  понуђена  цена“,  а  једина  рангирана  понуда   Доо  „Транспорт“,
Придворица бр.  бб,  Чачак  и Доо „Слога“, Чачак, Цара Лазара бр.  23,  Чачак – је
понудила  цену  у  износу  од  1.752.000,00  динара  без  ПДВ-а,  а  уговор  ће  се  по
понуђеним  ценама  реализовати  до  висине  опредељених  средстава  у  износу  од
2.010.000,00 динара.

Разматрајући  понуду  и  критеријум  за  доделу  уговора,  комисија  сматра  да
уговор треба доделити: Доо  „Транспорт“,  Придворица бр.  бб,  Чачак, матични број
07415931,  ПИБ:  101300425,  текући  рачун  155-9999-83 код  Халк  банке,  тел:  032-
5563294.
 

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  8 (осам)  дана  од  дана
објављивања одлуке на Порталу за јавне набавке и интернет страници предузећа.
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