Народна библиотека
„СТОЈАН ТРУМИЋ“
Тител

21240 Тител , Главна ул. 10-12
тел. 021/2960-409, 2960-185
email: bibliotekatitel@eunet.rs
ПИБ: 101455781
мат.бр. 08055653

Број: 251
Датум: 20.09.2018. год.
Тител
На основу Записника комисије о отварању понуда број 236-3 од 18.09.2018.
године, а у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015, 68/2015) директор Народне библиотеке „Стојан Трумић“ Тител
Наручиоца, доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у поступку јавне набавке мале вредности радова: „Санација крова Дома културе у Тителу“
број 236-1/2018
1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу:
Душко Милановић ПР грађевинска радња ДМС ГРАДЊА Тител
Укупна цена без ПДВ: 1.078.580,00динара
Укупна цена са ПДВ: понуђач није обвезник ПДВ-а
Начин давања понуде: самостално
Рок важења понуде: 60 дана
Рок извршења радова: 18 календарских дана од дана увођења у посао
Начин и услови плаћања: 15 дана од дана испостављања привремене, окончане
ситуције
Понуда заведена код Наручиоца под бројем: 240 од 10.09.2018. године.
2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана
доношења.
Образложење
Наручилац је дана 04.09.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности радова „Санација крова Дома културе у Тителу“ број 236, а дана
06.09.2018. године објавио је позив подношење понуда на Порталу јавних набавки.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 (једна) понуда.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда сачинила записник и саставила
извештај.
У извештају о стручној оцени понуда број 240 од 10.09.2018. Комисија за јавне набавке,
констатовала је следеће:
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су радови на санацији крова Дома културе у Тителу ЈНМВ број
236-1/2018
Назив из општег речника набавки: 45000000 – грађевински радови

2. Процењена вредност јавне набавке
Процењена вредност набавке: =1.083.333,00 динара без урачунатог пореза на додату
вредност.
3. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовао 1 (један) понуђач:
1. Понуђача:
Душко Милановић ПР грађевинска радња ДМС ГРАДЊА Тител, ул. Ђорђа
Стратимировића бр. 69, мат.бр.: 64771809 ПИБ: 110267628
Укупна цена без ПДВ: 1.078.580,00динара
ПДВ: није обвезник
Укупна цена са ПДВ:
Начин давања понуде: самостално
Рок важења понуде: 60 дана
Рок извршења радова: 18 календарских дана од дана увођења у посао
Начин и услови плаћања: 15 дана од дана испостављања привремене, окончане
ситуције
4. Подаци о одбијеним понудама: Нема
5. Критеријум за оцењивање понуде
Критеријум за оцењивање понуда у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена
цена.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. У случају
истог понуђеног рока извођења радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио дужи гарантни рок..
6. Ранг листа понуђача
Ранг листа понуђача који су доставили прихватљиве понуде:

Р.б.

1.

Број под којим
је понуда
заведена

Назив понуђача

240/18

Душко Милановић ПР
„ДМС ГРАДЊА“ Тител
Ђорђа Стратимировића 69
мат.бр. 64771809
ПИБ: 110267628

Укупна понуђена цена без
пдв-а:
1.078.580,00 динара

7. Понуђач коме се додељује уговор:
Душко Милановић ПР грађевинска радња ДМС ГРАДЊА Тител, Ђорђа Стратимировића
бр. 69, мат.бр.: 64771809 ПИБ: 110267628, понуда заведена код понуђача под бројем 240 од
10.09.2018. године благовремена, нема битне недостатке, која је одговарајућа, која не
ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача.

Комисија на основу напред наведеног предлаже Наручиоцу да се овом понуђачу додели
уговор у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник
РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015). Одговорно лице Наручиоца, прихватило је предлог
Комисије за јавну набавку о избору понуде и доноси Одлуку о додели уговора у
предметном поступку, којом се понудa понуђача: Душко Милановић ПР грађевинска
радња ДМС ГРАДЊА Тител, Ђорђа Стратимировића бр. 69, мат.бр.: 64771809 ПИБ:
110267628, заведена код понуђача под бројем 11 од 10.09.2018. године које заступа
власник Душко Милановић заведена код Наручиоца под бројем 240 од 10.09.2018.
године бира као најповољнија у погледу критеријума најниже понуђене цене, односно
наведеном понуђачу се додељује уговор.
Наручилац ће ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана
од дана доношења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права наручиоцу, а
копију истовремено доставља Републичкој комисија, у року од 5 дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Директор
______________________________
Горан Поповић

