Наручилац

Јавно Комунално
Предузеће „Рашка“

Адреса

Душанова 2а

Место

Рашка

Број одлуке
Датум

03.03.2021. г

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, директор Јавног Комуналног
Предузећа „Рашка“ доноси:
ОДЛУКУ
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР ПОНУЂАЧУ:
ТРИ Т-ПЛАМ доо, Лепосавић, ул. Милана Милановића бб, ПИБ:110253916,
Матични број: 21325449 Овлашћено лице: Драгомир Томић
У поступку јавне набавке НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Образложење
Наручилац је дана 23.02.2021. године, покренуо поступак набавке на коју се закон не
примењује за јавну набавку УСЛУГА – КОНТРОЛНО ХВП ИСПИТИВАЊЕ ПП
АПАРАТА
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 2 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 од 03.03.2021. године, Комисија за јавне набавке
је констатовала следеће:
Врста предмета јавне набавке:
Добра

Х

Услуге
Радови
Подаци о јавној набавци:
Предмет набавке – УСЛУГЕ:
УСЛУГА – КОНТРОЛНО ХВП ИСПИТИВАЊЕ ПП АПАРАТА
1

Укупан број поднетих понуда: 2
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
НЕМА
Критеријум за оцењивање понуде је „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“
број по којим је
понуда заведена
1. 1102
2. 1110

назив или шифра
понуђача
ТРИ Т-ПЛАМ доо, Лепосавић
ЕЛЕКТРОРАЗВОЈ, Лешак

датум
пријема

час

01.03.2021
02.03.2021

13.15
10.47

ПОНУЂЕНА ЦЕНА:
1. ТРИ Т-ПЛАМ доо, Лепосавић
2. ЕЛЕКТРОРАЗВОЈ, Лешак

6.200,оо
13.250,оо

Након тога комисија констатује следеће:
-

Применом критеријума најнижа понуђена цена, најповољнија понуда је понуда
понуђача ТРИ Т-ПЛАМ доо, Лепосавић.

НАПОМЕНА:
Цене су јединичне, вредност уговореног посла ће зависити од броја сервисираних
ПП апарата.
Комисија после стручне оцене понуда предлаже Наручиоцу да на основу овлашћења из
члана 107. донесе одлуку о додели уговора понуђачу ТРИ Т-ПЛАМ доо, Лепосавић.
Прихватио сам у потпуности предлоге Комисије и на основу члана 108. Закона о јавним
набавкама, донео одлуку као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев Републичкој комисији за заштиту
права, у року од 5 дана од добијања одлуке, који се подноси Наручиоцу, а чију копију
понуђач истовремено доставља Републичкој комисији
ДИРЕКТОР
Радомир Јаћовић
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