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ЈКП Зеленило и гробља Смедерево
Смедерево
Народног фронта бр.4
Број: М2016-16/18
18.01.2017.

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 18.01.2017. године
доноси следећу:

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Додељује се уговор за јавну набавку добра – аутоплатформе понуђачу „Максимовић“
ДОО, Ул. Карађорђева бр. 209, 36000 Краљево. Закључити уговор о јавној набавци
аутоплатформе, вредности 4.937.700,00 динара без ПДВ-а.

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, а по добијеној сагласности
Градског већа града Смедерева на Одлуку о додели уговора.

.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 05.12.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности број М2016-16/2, за јавну набавку добра – аутоплатформе, назив и
ознака из Општег речника набавке 34142100 (камион са платформом која се диже).

Процењена вредност јавне набавке је 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.
За наведену јавну набавку објављен је позив на Порталу јавних набавки и на интернет

страници Наручиоца.
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 М2016-16/16 од 18.01.2017. године, Комисија

за јавну набавку је констатовала следеће:

Подаци о понуђачима:

Број под којим је понуда заведена: М2016-16/12 од 04.01.2017. године у 12:20 часова
Назив понуђача: „Максимовић“ ДОО, Карађорђева  209, 36000 Краљево.
Понуђена укупна цена предмета набавке: 4.937.700,00 динара без ПДВ-а
Месец и година производње предмета набавке: 4. месец, 2012. година.
Старост предмета набавке: 56 месеци.
Висина пода платформе: 18,5 метара.
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.

Комисија образована Решењем број 184/1 од 09.01.2017. године упутила се дана




