РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВАРВАРИН
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404 -31/2018
Дана: 05.03.2018. године
ВАРВАРИН
На основу чл.108 Закона о јавним набавкама ( ``Сл.гласник РС бр. 124 од
29.12.2012.год.,14/2015 и 68/15``), као и Извештаја Комисије за јавну набавку бр.40431/2018 од 05.03.2018.год. Начелник Општинске управе општине Варварин, доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора о набавци опреме за опремање дечијег игралишта
I Уговор о набавци добара- Опрема за опремање дечијег игралишта у
Варварину, набавка бр. 404-31/2018 поступак набавке који не подлеже примени
одредби Закона о јавним набавкама, процењена вредност укупне набавке 500.000,00
динара без ПДВ-а, ДОДЕЉУЈЕ СЕ :
- понуђачу под редни бр.404-31/2018-2 од 28.02.2018.год – ,,Ергопродукт''доо Чачак,
мат.бр. 20764180, ПИБ бр.107152069 са понуђеном ценом од 493.700,00 динара без пдва односно 592.440,00 динара са пдв-ом.
II Међусобна права и обавезе између наручиоца и добављача биће регулисани
уговором о набавци добара, чијем закључењу ће се приступити у року од 8 дана када се
стекну законски услови.
Образложење
На основу критеријума и методологије за вредновање понуда као и записника о
отварању понуда бр.404-31/2018-IV од 02.03.2018.год. Комисија за набавку добараОпрема за опремање дечијег игралишта у Варварину, набавка бр.404-31/2018,
процењена вредност укупне набавке 500.000,00 динара без ПДВ-а, за коју се спроводи
поступак набавке добара-који поступак не подлеже примени одредби Закона о јавним
набавкама, у саставу Марија Анђелковић, Снежана Дачић и Миљана Милојевић,
доставила је извештај на основу ког је утврђено следеће :
У поступку набавке добара-Опрема за опремање дечијег игралишта у
Варварину набавка бр.404-31/2018, достављен је позив за подношење понуда на адресе
3(три) понуђача и објављен на интернет страници Наручиоца.Рок за подношење понуда
је био 02.03.2018..год. до 10 часова, у року за подношење понуда су пристигле 3 понуде
и то следеће:
1. понуда под (заводни ОУ Варварин) број 404-31/2018-2 од 28.02.2018.год. у 09,28
часова, понуђача ,,Ергопродукт'' доо Чачак, мат.бр.20764180, ПИБ 107152069:
Понуђена цена је 493.700,00 динара без пдв-а односно 592.440,00 динара
са пдв-ом
Рок и начин плаћања- 45 дана од дана пријема фактуре потписане од стране
овлашћеног лица Наручиоца.
Рок важења понуде 60 дана од дана отварања понуда.
Рок за испоруку предмета набавке:у року највише 15 дана од дана закључења
уговора
Понуђач је доставио средство финансијског обезбеђења-меницу за
отклањање недостатака у гарантном року.
Недостаци у понуди: нема
Понуда је благовремена ,одговарајућа и прихватљива.

2. понуда под (заводни ОУ Варварин) број 404-31/2018-3 од 28.02.2018.год. у 09,29
часова, понуђача ,,СМТС''Крагујевац, мат.бр.64608053 ПИБ 110045494:
Понуђена цена је 594.240,00 динара без пдв-а.
Рок и начин плаћања- 45 дана од дана пријема фактуре потписане од стране
овлашћеног лица Наручиоца.
Рок важења понуде 60 дана од дана отварања понуда
Рок за испоруку предмета набавке:у року највише 15 дана од дана
закључења уговора.
Понуђач није у систему пдв-а.
Недостаци у понуди: Понуђач није у понуди доставио сертификате за
сваку справу појединачно како је предвиђено у захтеву за достављање
понуда као ни средство финансијског обезбеђења односно меницу за
отклањање недостатака у гарантном року.Понуђена цена је већа од
процењене вредности набавке.
Понуда је благовремена али неприхватљива.
3. понуда под (заводни ОУ Варварин) број 404-31/2018-4 од 28.02.2018.год. у 09,30
часова, понуђача СЗР ,,Машинац ''Чачак, мат.бр.55547840, ПИБ 101115343:
Понуђена цена је 497.100,00 динара без пдв-а односно 596.520,00 динара
са пдв-ом
Рок и начин плаћања- 45 дана од дана достављања пријема фактуре
потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца.
Рок важења понуде 60 дана од дана отварања.
Рок за испоруку предмета набавке :у року највише 15дана од дана
закључења уговора.
Недостаци у понуди: Понуђач није у понуди доставио сертификате за
сваку справу појединачно како је предвиђено у захтеву за достављање
понуда као ни средство финансијског обезбеђења односно меницу за
отклањање недостатака у гарантном року.
Понуда је благовремена али неприхватљива.
Отварању понуда нису присуствовали представници понуђача.
Рекапитулација
Прихватљиве понуде се рангирају према висини понуђене цене:
1. ,,Ергопродукт''Чачак, мат.бр.20764180, ПИБ 107152069:
понуђена цена је 493.700,00 динара без пдв-а односно 592.440,00
динара са пдв-ом
Како је понуда понуђача под заводни број 404-31/2018-2 од 28.02.2018.год. у 09,28
часова, ,,Ергопродукт''доо Чачак, благовремена и прихватљива и како је овај понуђач
дао најнижу прихватљиву понуђену цену то је комисија за набавку предложила
Начелнику да се уговор о набавци добара-Опрема за опремање дечијег игралишта у
Варварину, набавка бр.404-31/2018 додели овом понуђачу.
Начелник је на основу достављеног извештаја комисије за јавне набавке прихватио
предлог комисије, и у смислу чл.108 Закона о јавним набавкама, одлучио као горе
наведено.
Обрадила:
Марија Анђелковић,дипл.правник
НАЧЕЛНИК
Гордана Петровић,дипл.правник

