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Јавно комунално предузеће
''Паркинг сервис Сомбор''

ЈКП''Паркинг сервис Сомбор''
Трг Цара Лазара бр. 1, Сомбор
Служ.бр: 741/2017-ЈН
Датум: 08.09.2017. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), и Извештаја Комисије за јавну набавку мале вредности о стручној
оцени понуда бр. 733/2017-ЈН од дана 08.09.2017. доноси се:
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у поступку јавне набавке мале вредности
У јавној набавци мале вредности бр. 01/2017 – набавка добара – набавка
преносних рачунара ПДА са штампачем, Наручилац Уговор о јавној набавци додељује
''ADA SYSTEM'' ДОО, Сиришка бр.42, 21000 Нови Сад, са којим ће у складу са
прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној набавци предметних добара
– набавка преносних рачунара ПДА са штампачем.
.
Образложење
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.
01/2017 служ.бр 666/2017-ЈН од дана 24.08.2017. године, спроведен је поступак
доделе уговора о јавној набавци добара у поступку јавне набавке мале вредности, на
основу члана 39. Закона о јавним набавкама. (''Сл. гласник РС'', број 124/2012,
14/2015 и 68/2015). За наведену јавну набавку Наручилац је дана 25.08.2017. године
објавио Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију са роком за
подношење понуда до дана 07.09.2017. године до 12:00 часова.
До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца поднета је 1 (једна)
понуда.
Након спроводеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је
приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом. У извештају о
стручној оцени понуда бр. 733/2017-ЈН од дана 08.09.2017. године, Комисија за јавне
набавке мале вредности констатовала је следеће:
1. Општи подаци о јавној набавци:
- Назив наручиоца: ЈКП''Паркинг сервис Сомбор''
- Адреса Наручиоца: Трг Цара Лазара бр. 1, 25000 Сомбор
Ј.К.П. „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“
Трг Цара Лазара бр. 1, 25000 Сомбор
Teл: (025) 423-000; Фах: (025) 437-300; e-маил: parkingsombor@gmail.com
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-

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности - набавка
добара.
Предмет јавне набавке: набавка преносних рачунара ПДА са штампачем.
Редни број јавне набавке: 01/2017.
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: конто 02323.
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 3.925.016,00 динара.
Критеријум за оцењивање понуде: најнижа понуђена цена.

2. Процедура јавне набавке, оцена и рангирање понуда:
Комисија задужена за спровођење поступка јавне набавке мале вредности
констатовала је да је у предузеће до истека рока предвиђеног за подношење понуда у
поступку јавне набавке мале вредности бр. 01/2017 – набавка добара – набавка
преносних рачунара ПДА са штампачем, запримило 1 (једну) понуду следећег
понуђача:
Примљена је: 1 (једна) понуда која је поднета благовремено, следећег понуђача,:
Ред. бр.

Служ. бр.
Понуде

1.

731/2017-ЈН

Назив/име понуђача

''ADA SYSTEM'' ДОО
Сиришка бр. 42, 21000 Нови
Сад

Датум пријема

07.09.2017.

Сат пријема

11:18

Комисија за јавне набавке мале вредности констатовала је да на отварању понуда
није било неблаговремених понуда.
Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда
дана 07.09.2017 године са почетком у 12:30 часова у просторијама Наручиоца:
ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'', Трг Цара Лазара бр. 1, Сомбор, канцеларија бр. 3 а
окончан истог дана у 12:43 часова.
Отварању понуда присуствовали су следећи овлашћени представници понуђача: није
било присутних представника понудађача. Понуђачима који нису присуствовали
отварању понуда записник о отварању понуда достављен је у року од 3 (три) дана
рачунајући од дана отварања понуда.
3. Преглед и оцена понуда:
После отварања понуда Комисија за јавну набавку мале вредности је дана 08.09.2017.
године, извршила детаљан преглед и стручну оцену понуда и утврдила следеће:
Понуде које не испуњавају услове предвиђене конкурсном документацијом :
– нема понуда које не испуњавају услове предвиђене конкурсном
документацијом.
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Понуде које испуњавају услове предвиђене конкурсном документацијом:
Критеријум за оцену понуда за јавну набавку мале вредностиу ради доделе уговора
је најнижа понуђена цена.
Цена Укупна вредност без
Назив понуђача
ПДВ/а
''ADA SYSTEM'' ДОО,
Народног фронта бр. 1.519.560,00 динара
42, 21000 Нови Сад

Укупна вредност
ПДВ/а

Укупна вредност са
ПДВ/ом

303.912,00 динара

1.823.472,00 динара

Понуда бр. 1 понуђача ''ADA SYSTEM'' ДОО, Народног фронта бр. 42, 21000 Нови
Сад у потпуности испуњава све обавезне и додатне услове из Закона о јавним
набавкама, Конкурсне документације и све техничке спецификације.
4. Предлог Комисије за јавну набавку:
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'' бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у складу са стручном оценом понуда, извршеним
рангирањем исправних и одговарајућих понуда по критеријуму „најнижа понуђена
цена'' предлаже се Наручиоцу доношење Одлуке о додели уговора и закључењу
уговора о јавној набавци мале вредности бр. 01/2017, набавка преносних рачунара
ПДА са штампачем, са понуђачем ''ADA SYSTEM'' ДОО из Новог Сада, улица
Сиришка бр. 12, чија је понуда број 1 сл.број 731/2017-ЈН од дана 07.09.2017. године,
оцењена као једина исправна и одговарајућа понуда у поступку јавне набавке мале
вредности бр. 01/2017.
Директор ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'' је прихватио предлог Комисије за јавне
набавке мале вредности о избору најповољније понуде и донео Одлуку о доделу
уговора, као у изреци ове одлуке.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права року од 5 дана од
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Директор ЈКП''Паркинг сервис Сомбор''
______________________
Гордана Вуловић, маст.екон.
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