РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
01 Бр. 404-99/2018-03
Датум: 15. 01. 2019.
ВЛАСОТИНЦЕ

Назив наручиоца:

Општина Власотинце – ПИБ 101608258; МБ 07179588

Адреса:

Трг ослобођења број 12 – 16210 Власотинце

Врста наручиоца:
Предмет јавне набавка:

Орган државне управе – Локална самоуправа
Радови

Врста поступка:

Јавна набавка мале врености

Циљ спровођења поступка:

Закључење уговора о јавној набавци

Број одлуке:

404-99/2018

Место и датум објављивања
позива за подношење понуда:

Портал управе јавних набавки и сајт општине, 04.01.2019.
год.

Датум

15. 01. 2019. године

Председник општине Власотинце, на основу члана 108. Закона о јавним набавкама
(даље: Закон), члана 44. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007,
83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) и члана 33. Статута Општине Власотинце
(„Службени гласник града Лесковца“,бр. 12/08, 24/11, 17/17 и 21/17-преч. текст), доноси,
О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке мале вредности, радови
– Изградња артерског бунара и цевовода за систем грејања и хлађења у објектима
спортске хале.
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу
АД „ЦРНА ТРАВА“ ЛЕСКОВАЦ, ПАНА ЂУКИЋА 18, ЛЕСКОВАЦ, чија је понуда, број 12 од 14.

01. 2019. године, код наручиоца заведена под бројем: 04-11/2019 од 14. 01. 2019. године,
благовремена, одговарајућа, прихватљива и најповољнија.
Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број: 404-99/2019-02 од 15.01.2019. године.
Образложење
Наручилац је дана 10.12.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности, радови – Изградња артерског бунара и цевовода за систем грејања и
хлађења у објектима спортске хале.

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки, интернет
страници наручиоца дана 04.01.2019.године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању
понуда од 14.01.2019. године, приступило стручној оцени понуда и сачињен је Извештај о
стручној оцени понуда број: 404-99/2018-02 од 15.01.2019. године који је наручилац усвојио.
1. Предмет јавне набавке су радови – Изградња артерског бунара и цевовода за систем грејања и
хлађења у објектима спортске хале.

Назив и ознака из ОРН:
45262220 – Бушење бунара за воду
39370000 – Водоводна инсталација
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2. Јавна набавка радова је евидентирана у Плану јавних набавки за 2018. годину, редни број
1.3.41/2018
3. Средства за обавезе по Уговору обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Власотинце за
2019 годину („Сл. гласник града Лесковца“, бр. 29/18) у оквиру Раздела 5. Општинска управа,
Програм 1301 – Развој спорта и омладине, Пројекат 1301-001 – Реконструкција грејања у
спортској хали, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 109/0, економска
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти..
4. Процењена вредност предметне јавне набавке износи 1.666.666,67 РСД без ПДВ-а.
5. Основни подаци о понуђачима: Укупан број понуда је 1 (један).
Р.
Број под кобр. јим је понуда
Назив и седиште понуђача/шифра
Датум
Час
заведена
понуђача
пријема
пријема
1.

04-11

АД „ЦрнаТрава“ Лесковац, Пана Ђукића 18,
16000 Лесковац

14.01.2019.

12:29

Понуде појединачно:
Р.
бр.

Број под којим је понуда
заведена

1.

04-11

Назив и седиште понуђача/шифра
понуђача
АД „ЦрнаТрава“ Лесковац, Пана Ђукића 18,
16000 Лесковац

Датум
пријема

Час
пријема

14.01.2019.

12:29

Понуда поднета: самостално,
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 1.660.100,00 динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 1.992.120,00 динара
Рок важења понуде: 30 дана
Рок и начин плаћања: 15 дана; аванс 25%
Евентуални попусти које нуди понуђач: нема
Уочени недостаци у понуди: нема.
6. Уочени недостаци у понудама су наведени за сваку понуду појединачно.
Нема
7. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Нема
8. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на
који је утврђена та цена: није било понуда са неуобичајено ниском ценом.
9. Ако је поднета само једна понуда, мишљење комисије о разлозима који су узроковали
подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним поступцима
обезбеди конкуренција у поступку: поднето је више понуда, обезбеђена је конкуренција.
10. Ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима
који су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена процењена
вредност: нема неодговарајућих или неприхватљивих понуда.
11. Критеријум за доделу уговора: Примена критеријума „Најнижа понуђена цена“.
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КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
Назив/име понуђача
1.

АД „ЦрнаТрава“ Лесковац, Пана Ђукића 18,
16000 Лесковац

Понуђена цена у
динарима без ПДВ-а
1.660.100,00

14. Понуђач коме се додељјује уговор:
Назив/име понуђача
АД „ЦрнаТрава“ Лесковац, Пана Ђукића 18,
16000 Лесковац

Понуђена цена у
динарима без ПДВ-а
1.660.100,00

15. Подизвођач: Нема.
ОБАВЕШТЕЊЕ
Ниједан од понуђача (заинтересованих лица) није уложио захтев за заштиту законитости
којом се оспорава садржај конкурсне документације у року од 5 дана пре истека рока за
подношење понуда и ако су им били познати разлози за његово подношење члана 149. ст. 3. и
ст. 10. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015).

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки,.
Доставити:

ПОТПИС ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Зоран Тодоровић
-На Порталу јавних набавки и сајту општине
____________________________
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