ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник РС'', број 124/12,14/15,68/15) и Извештаја комисије за јавне набавке
бр.85 од 03.02.2016. године, в.д.директора
ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“, доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора
ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“, као наручилац, у поступку јавне набавке мале
вредности бр. ЈНМВ 1.1.1., Уговор о јавној набавци добара – Набавка горива, додељује
понуђачу:
TP „AIN.K“ d.o.o. ул.Партизански пут 56, Неменикуће.
Образложење
Наручилац је дана 26.01.2016. године, донео одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности бр. 42, за јавну набавку ЈНМВ 1.1.1. –Набавка горива.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 26.11.2015. године, објавио позив за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднето је 1 (једна) понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној
оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 85 од 03.02.2016. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:
1.

Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке
Редни број јавне набавке
Износ планираних средстава за јавну
набавку
Подаци о апропријацији у буџету, односно
финансијском плану
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)
Евентуална одступања од плана набавки са
образложењем

Набавка горива
1.1.1.
1.790.600,00 без пдв-а
Конто у финансијском плану – 5130
1.790.600,00

1.737.385,00
2.084.862,00
Нема

ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“

2.

а) Основни подаци о понуђачима и понудама:
Назив/име понуђача

Број под којим је
понуда заведена

Датум и час пријема
понуде

ТP „АIN.К“d.o.o. - Неменикуће

77

01.02.2016. у 13:45

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање: НЕМА
3.

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Ранг листа понуђача (у случају примене критеријума најнижа понуђена цена):

1.
4.

Понуђена цена
(без ПДВ-а)
1.737.385,00

Назив/име понуђача
ТP „АIN.К“d.o.o. - Неменикуће

Назив/име понуђача коме се додељује уговор:

Комисија је после стручне оцене понуда у извештају о стручној оцени понуда број 85
од 03.02.2016.године, констатовала да уговор треба доделити понуђачу:
TP „AIN.K“ d.o.o. ул.Партизански пут 56, Неменикуће.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: НЕ
Одговорно лице наручиоца, в.д.директора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“, је прихватио
предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и донео одлуку о
додели уговора као у изреци ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против ове одлуке понуђач може
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана пријема исте.

в.д. Д И Р Е К Т О Р А
____________________
Дејан Миланковић

