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ЈКП“Градитељ“ Србобран
Број: 743/2018-8
Дана: 07.05.2018
СРБОБРАН
ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 2
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности и Извештаја о стручној
оцени понуда бр. 743/2018-7, а у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник
РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), вд директора наручиоца ЈКП „Градитељ“ Србобран, дана
07.05.2018. године доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Набавка електроматеријала за потребе одржавања јавне расвете на
територији општине Србобран
Бира се као најповољнија понуда понуђача „SMART TOUCH“ доо, Молијерова 1, 21000
Нови Сад МБ: 21289035 ПИБ: 110039984 у поступку јавне набавке мале вредности ЈН бр.
07/2018 Набавка елекроматеријала за потребе одржавања јавне расвете на територији
општине Србобран, на основу критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
За наведену набавку наручилац је на Порталу јавних набавки објавио Позив за
подношење понуда бр. 743/2018-4 и Kонкурсну документацију ев. бр. 743/2018.
До истека рока за подношење понуда који је истекао 30.04.2018 године у 12,00 часова
на адресу наручиоца приспеле су је 2 понуде.
Подаци из Извештаја о стручној оцени понуда бр. 743/2018-7:
1. Врста предмета јавне набавке мале вредности - Добра: Набавка
електроматеријала за потребе одржавања јавне расвете на територији општине
Србобран бр 07/2018.
2. Процењена вредност за укупну вредност јавне набавке на годишњем нивоу
износи: 850.000,00 динара, без ПДВ-а.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
3. Основни подаци о понуђачима:
Р.бр

Број под којим je
понуда заведена

1

805/2018

2

808/2018

ЈН бр. 07/2018

Назив или шифра понуђача

„SMART TOUCH“ доо
Молијерова 1
21000 Нови Сад
„ELECOM SISTEM“ доо
Владимира Поповића 26/3а
11070 Београд

Датум
пријема

Сат
(часова)

30.04.2018.

8:10

30.04.2018

11:10
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Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена:
Није било одбијених понуда.
4. Ранг листа понуђача са прихватљивим понудама:
Понуђена цена
(без ПДВ-а)

Назив/име понуђача
1. „SMART TOUCH“ доо
Молијерова 1
21000 Нови Сад
2. „ELECOM SISTEM“ доо
Владимира Поповића 26/3а
11070 Београд

61.936,00 динара

92.150,79dinara

Методологија за доделу уговора:
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена,
а пристиглe понудe су прихватљиве и не прелазе износ процењене вредности.
5.

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор

-Комисија за јавну набавку на основу пристигле прихватљиве понуде предлаже да се уговор
додели понуђачу који је понудио најнижу цену:
„SMART TOUCH“ доо, Молијерова 1, 21000 Нови Сад МБ: 21289035 ПИБ: 110039984
Понуђен збир јединичних цена без ПДВ-а износи: 61.936,00 динара.
Доставити:
-Архиви
Објавити на сајту Управе за јавне набавке
Одговорно лице Наручиоца

_________________________
В.д Директора Ђорђе Радетић

Поука о правном леку: Против ове Одлуке незадовољни понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања на сајту
Управе за јавне набавке.
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