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ЈКП „ Комуналац“ Чачак
Број: 3009/1
Датум: 18.04.2019. године.

На основу члана 108. Став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник Републике
Србије“, број 124/2012,14/15 и 68/15 ) дана 18.04.2019. године, директор ЈКП
„Комуналац“ Чачак доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

1. Додељује се уговор понуђачу „Корали“ ДОО КРАЉЕВО, Конарево 206, 36340
Конарево-Краљево, Краљево – број понуде 2869 од 15.04.2019. године, (бр.124/19
од 10.04.2019.) на основу критеријума најнижа понуђена цена, у поступку ЈНМВ-
Д-07/2019 Подземни контејнери са врећом и монтажом

2. Ову одлуку објавити на портал ЈН и интернет страницу предузећа, у року од три
дана од дана њеног доношења.

3. Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од
дана њеног пријема.

О Б Р А З Л ОЖ ЕЊ Е

Наручилац ЈКП „Комуналац“ Чачак, спровео је ЈНМВ-Д-07/2019 Подземни контејнери са
врећом и монтажом. Укупна процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи
3.674.000,00 динара, за коју се спроводи јавна набавка мале вредности, по Одлуци о
покретању ЈНМВ, број 2393/4 од 02.04.2019. године, директора ЈКП „Комуналац“ Чачак.
Позив за подношење понуда je оглашен на порталу ЈН као и на интернет страници
Наручиоца.

Истовремено са доношењем Одлуке о покретању директор ЈКП „Комуналац“ Чачак,
донео је и Решење о образовању Комисије за јавну набавку добара подземни контејнери са
врећом и монтажом, број 2393/5 од 02.04.2019. године.
Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама ЈКП „Комуналац“ Чачак, Николе
Тесле 42, дана 15.04.2019. са почетком у 10.00 часова.
Отварање понуда спровела је Комисија у саставу: Миодраг Луковић, Љубиша Парезановић и
Миодраг Рајичић.
Отварању понуда присуствовали су представници понуђача:

Рб. Понуђач Представник Бр.пуномоћја

1. Корали ДОО Краљево,
Конарево

Бранковић Урош 125/19, од
10.04.2019.

Благовремено тј, до дана 15.04.2019. до 08.30 часова примљенe су следеће понуде:
Број под којим је
понуда заведена

Назив или шифра понуђача Датум и час пријема
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2869 Корали ДОО КРАЉЕВО,
Конарево

15.04.2019. 07.57 ч

Неблаговремене понуде: неблаговремених понуда није било

Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена и евентуални попусти
које нуди понуђач, подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума, а који се
могу нумерички приказати и евентуално подаци из понуде.

Р.б. ПОНУЂАЧ Јед.м.
(ком)

Једин. цена
без ПДВ-а

Једин. цена
са ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4)

1

„Корали“ ДОО КРАЉЕВО,
Конарево 206, 36340
Конарево-Краљево, Краљево

10 355.900,00 427.080,00 3.559.000,00 4.270.800,00

Примедби представника понуђача није било на поступак отварања понуда и сачињавање
записника.
Поступак отварања понуда завршен је у 10.30 часова.
Након отварања понуда Комисија је дана 18.04.2019. године, извршила стручну оцену, и том
приликом утврдила следеће:

1. Понуђач „Корали“ ДОО КРАЉЕВО, Конарево 206, 36340 Конарево-Краљево,
Краљево дао је понуду број 2869 вредности 3.559.000,00 динара без ПДВ-а.
Понуда задовољава и испуњава све тражено техничким спецификацијама
датим конкурсном документацијом. Испуњава обавезне и додатне услове и
садржи тражена документа и обрасце која су требала бити приложена.
Понуђени вредносни износ је нижи од планиране процењене вредности.
Понуда је прихватљива.

На основу свега наведеног Комисија, на основу критеријума најнижа понуђена цена, и члана
107. став 3. ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15 ) предлаже директору
да изабере понуду понуђача „Корали“ ДОО КРАЉЕВО, Конарево 206, 36340 Конарево-
Краљево, Краљево, вредности 3.559.000,00 без ПДВ-а, и да у том смислу донесе
одговарајућу одлуку.

ДИРЕКТОР
др Петар Домановић с.р.
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параф
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