БИБЛИОТЕКА „ ВУК КАРАЏИЋ“ КОВИН
Број: 2-14/18
Дана: 03.10.2018.године
Ул.Цара Лазара бр.100
Тел/факс:013-744-901
biblioteka.kovin@gmail.com
КОВИН
На основу члана 107. и 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС 124/12, 14/2015
и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 2-13/18 од 02.10.2018. године,
директорка Библиотеке „ Вук Караџић“ Ковин, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
јавне набавке мале вредности- инвестиционо одржавање
БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ КОВИН
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу
„SOLLYS LAND“, д.о.о., Широки сокак бр.55, Плочица
Одлука ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца,
у року од три дана од дана доношења
Образложење
Наручилац је дана 14.09.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности број ЈН 2/18, за јавне набавке мале вредности-

Инвестиционо одржавање БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ КОВИН
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца, дана 19.09.2018. године.
Редни број ЈНМВ 2/18.
Предмет јавне набавке су услуге : Инвестиционо одржавање БИБЛИОТЕКЕ

„ВУК КАРАЏИЋ“ КОВИН
Процењена вредност јавне набавке је 1.916.666,67 динара без ПДВ-а.
Средства плаћања обезбеђена су Финансијским планом, односно Планом јавних
набавки БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ КОВИН за 2018.годину.
Поступак јавне набавке спровела је Комисија за јавну набавку мале вредности,
образована Решењем број ЈН 2-2/18 од 14.09.2018.године.
Благовремено тј. до 27.09.2018. године до 11:00 часова пристигле су понуде
понуђача и то:

Број под
којим је
понуда
заведена
1. ЈН
2-9/18
2. ЈН
2-10/18

3. ЈН
2-11/18

Назив понуђача
Заједничка понуда групе понуђача:
„Mini-coop“ , ул. Петра Драпшина бр. 37 из Ковина
и „Електорком“ д.о.о.,
ул.Н.Спасојевић 13А из Београда
Заједничка понуда групе понуђача:
1) Д.О.О. „КОП Градња“ Плочица, ул. Краља
Петра I бр.178, Плочица;
2) „Аингор“ д.о.о. , Крагујевац, ул.
Преображењска бр.2, Крагујевац;
3) „MANES“ д.о.о. Топола, Београдски пут
б.б., 34 310 Топола
„SOLLYS LAND“, д.о.о., Широки сокак бр.55,
Плочица

Датум
пријема

Сат
0935

27.09.2018.

27.09.2018.

27.09.2018.

1046

1047

Неблаговремених понуда није било.
Комисија за јавну набавку је дана 02.10.2018. године, након прегледа, контроле и
извршене стручне оцене понуде, констатовала следеће:
1. Понуда понуђача „Mini-coop“ , ул. Петра Драпшина бр. 37, је благовремена,
одговарајућа и прихватљива.
Понуда износи 1.743.454,00 динара без ПДВ-а.
У складу са чланом 106. ЗЈН понуда понуђача „Mini-coop“ , ул. Петра
Драпшина бр. 37 . бр. 2-9/18 од 27.09.2018. године, нема битних недостатака, из
понуде се може утврдити стварна садржина понуде и понуда не прелази износ
процењене вредности јавне набавке, и понуда је прихватљива у смислу члана 3.
став 1 тачка 33. Закона о јавним набавкама.
2. Понуда понуђача Д.О.О. „КОП Градња“ Плочица, ул. Краља Петра I бр.178,
Плочица, је благовремена, одговарајућа и прихватљива.
Понуда износи 1.802.050,00 динара без ПДВ-а.
У складу са чланом 106. ЗЈН понуда понуђача Д.О.О. „КОП Градња“ Плочица,
ул. Краља Петра I бр.178, Плочица . бр. 2-10/18 од 27.09.2018. године, нема
битних недостатака, из понуде се може утврдити стварна садржина понуде и
понуда не прелази износ процењене вредности јавне набавке, и понуда је
прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33. Закона о јавним набавкама.
3. Понуда понуђача „SOLLYS LAND“, д.о.о., Широки сокак бр.55, Плочица, је
благовремена, одговарајућа и прихватљива.
Понуда износи 1.608.036,00 динара без ПДВ-а.
У складу са чланом 106. ЗЈН понуда понуђача „SOLLYS LAND“, д.о.о., Широки
сокак бр.55, Плочица . бр. 2-11/18 од 27.09.2018. године, нема битних
недостатака, из понуде се може утврдити стварна садржина понуде и понуда не
прелази износ процењене вредности јавне набавке, и понуда је прихватљива у
смислу члана 3. став 1 тачка 33. Закона о јавним набавкама.

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“, на основу којег је
формирана ранг листа:

Р. бр. Назив и седиште понуђача/шифра понуђача
1.

2.

3.

Понуђена цена

„SOLLYS LAND“, д.о.о., Широки сокак бр.55,
Плочица

1.608.036,00 без ПДВ-а.

Заједничка понуда групе понуђача:
„Mini-coop“ , ул. Петра Драпшина бр. 37 из Ковина
и „Електорком“ д.о.о.,
ул.Н.Спасојевић 13А из Београда

1.743.454,00 без ПДВ-а

Заједничка понуда групе понуђача:
1) Д.О.О. „КОП Градња“ Плочица, ул. Краља
Петра I бр.178, Плочица;
2) „Аингор“ д.о.о. , Крагујевац, ул.
Преображењска бр.2, Крагујевац;
3) „MANES“ д.о.о. Топола, Београдски пут
б.б., 34 310 Топола

1.802.050,00 без ПДВ-а

Комисија за јавну набавку је након извршене стручне оцене понуда, оценила као
благовремену, одговарајућу и прихватљиву понуду понуђача „SOLLYS LAND“,
д.о.о., Широки сокак бр.55, Плочица број 2-11/18
од 27.09.2018. године, и предложила овлашћеном лицу наручиоца да донесе Одлуку о
додели уговора и уговор закључи са наведеним понуђачем.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку,
дат у писаном Извештају о стучној оцени понуда бр. 2-13/18 од 02.10.2018. године, те
је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора понуђачу
„SOLLYS LAND“, д.о.о., Широки сокак бр.55, Плочица
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети захтев за
заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС “ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Директорка
Библиотека „Вук Караџић“ Ковин
_________________________________
Јелена Стојановић

