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ЈКП Зеленило и гробља Смедерево
Смедерево
Народног фронта 4
Број: В2016-2/11
14.11.2016.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' број 124/12, 14/2015
и 68/2015), директор наручиоца ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, дана 14.11.2016. године
доноси следећу:

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Додељује се уговор за јавну набавку услуге – превоза запослених, понуђачу С.П. Ласта
А.Д. Београд, Аутопут Београд – Ниш бр. 4, 11050 Београд.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року
од три (3) дана од дана доношења.

Закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са
чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 14.10.2016. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка
број В2016-2/2, за јавну набавку услуге – превоз запослених, назив и ознака из Општег
речника набавке 60112000 (услуге јавног друмског превоза).

Процењена вредност јавне набавке је 7.030.000,00 динара без ПДВ-а.
За наведену јавну набавку објављен је позив на Порталу јавних набавки, на интернет

страници Наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је једна (1)

понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној

оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда број В2016-2/9 од 14.11.2016. године, Комисија за

јавне набавке је констатовала следеће:

Подаци о понуђачима:
Број под којим је понуда заведена: В2016-2/7 од 14.11.2016 године у 11.25 часова
Назив понуђача: С.П. Ласта А.Д. Београд, Аутопут Београд – Ниш бр. 4, 11050 Београд
Укупна цена предмета набавке: 394.796,36 динара без ПДВ-а.
Проценат попуста у односу на важећи ценовник: 0 %
Укупан број полазака на релацијама: 2036.
Рок и начин плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре. Понуђач не захтева аванс. Начин
плаћања је вирмански, на основу фактуре коју испоставља понуђач, а којом је потврђено
извршење услуга.
Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда.
Рок извршења услуга: Током периода важења уговора (од дана закључења уговора до
31.07.2017. године, односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који
услов се први стекне).
Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач тражи
накнаду трошкова у својој понуди: НЕ

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда:
Нема.




