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ЈКП Зеленило и гробља Смедерево
Смедерево
Народног фронта бр.4
Број: М2016-12/14
04.11.2016.

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
04.11.2016. године доноси следећу:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Додељује се уговор за јавну набавку добра – личних заштитних средстава:
- за партију број 1 – заштита тела - понуђачу RMW CONSTRUCTION Д.О.О. Ул. Обилазни
пут бб, 15353 Мајур Шабац;
- за партију број 2 – заштита ногу – понуђачу ИНЕКС ЗАШТИТА Д.О.О. Јагодина, Ул. 7. јули
бр.127, 35000 Јагодина.

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 24.10.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности број М2016-12/2, за јавну набавку добра – личних заштитних
средстава, ознака из општег речника набавке 18000000 (одећа, обућа, пртљаг и прибор).

Предмет јавне набавке је обликован у две (2) партије:

Р.бр. Назив партије Шифра
у ОРН

1. заштита тела 18000000
2. заштита ногу 18000000

Процењена вредност целокупне јавне набавке из Плана јавних набавки је 700.000,00
динара без ПДВ-а и то за партију број 1 (заштита тела) је 450.000,00 динара без ПДВ-а и за
партију број 2 (заштита ногу) је 250.000,00 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 приспеле су две (2)
понуде и то једна (1) понуда за партију број 1 (заштита тела) и једна (1) понуда за партију
број 2 (заштита ногу).

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 М2016-12/12 од 04.11.2016. године,
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

Основни подаци о понуђачима:
Број под којим је понуда заведена: М2016-12/9 од 02.11.2016. године у 12.05 часова
Назив понуђача: ИНЕКС ЗАШТИТА Д.О.О. Јагодина, Ул. 7. јули бр.127, 35000 Јагодина
Укупна понуђена цена: партија број 2: 154.000,00 динара без ПДВ-а
Рок испоруке:
за партију број 2 је 15 дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца,
Гарантни рок:
за партију број 2 је 12 месеци од дана испоруке,
Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач
тражи накнаду трошкова у својој понуди: Не




