ЈП“ВОДОВОД“

Број: 2769
10.07.2019. године

Српских Владара 67,17530
Сурдулица

матични број : 07180101 ПИБ:100948572

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (даље: Закон На основу члана 105. Закона о јавним
набавкама (даље: Закон), и ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ( 574/1 од
12.03.2014 )), и извештаја о стручној оцени понуда број: 2767 од 10.07.2019 . доносим
ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
у поступку јавне набавке мале вредности: добра

ФИТИНЗИ И ВЕНТИЛИ бр. 1.1.1. ЈНМВДОС01/19

Закључује се оквирни споразум :




за Партију 1: са понуђачем „Фортуна“ ДОО, са седиштем у Лесковцу , ул ,Златиборска 10,16000
Бобиште, чија је понуда број: 55/2019 од 04.07.2019 понуђача „Фортуна“ ДОО, Лесковац код наручиоца
заведена под бројем: 2725 од 09.07.2019. године оцењена као најповољнија.
за Партију 2: : са понуђачем Д.О.О. Унипрогрес, са седиштем у Руми , ул. Владимира назора ББ,
чија је понуда број: 04-07/19 од 04.07.2019 ,код наручиоца заведена под бројем2713 од 05.07.2019.године
оцењена као најповољнија
за Партију 3: са понуђачем ALIAXIS UTILITIES&INDUSTRY DOO, са седиштем у Нишу,
ул,Чумурлијски пут бб,18211 Ниш, чија је понуда број: 962/19 од 09.07.2019 понуђача ALIAXIS
UTILITIES&INDUSTRY DOO код наручиоца заведена под бројем: 2761 од 09.07.2019године оцењена као
најповољнија.

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број: 2767 од 10.07.2019. године који је сачинила
Комисија за јавну набавку образована решењем број: 2562 од 28.06.2019.године
Образложење
Наручилац је дана 28 .06.2019.године донео Одлуку број 2561 о покретању поступка јавне набавке број 1.1.1.
ЈНМВДОС01/19

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страни
предузећа , дана 28.06.20189 године,
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 2741
од 09.07.2018 године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила
Извештај о стручној оцени понуда број: 2764 од 09.07.2019 године који је наручилац усвојио.

1. Предмет јавне набавке су: добра ФИТИНЗИ И ВЕНТИЛИ
Назив и ознака из општег речника набавке
42131140-Редукцијски вентили, управљачки вентили, повратни вентили или сигурносни вентили
2. Јавна набавка добара је евидентирана под редним бројем (1.1.1. ЈНМВДОС01/19).за 2019 годину.
3. Средства за плаћање ове јавне набавке су обезбеђена финансијским планом економска класификација 511, а набавка је
предвиђена у Плану набавки за 2018 годину: ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ДОБРА, под редним бројем (1.1.1. ЈНМВДОС01/18).
4. Процењена вредност предметне јавне набавке износи за 999.989,00 динара без ПДВ-а. и то:
Партија1: Фитинзи и вентили већих димензија-399.989,00
Партија 2. фитинзи и вентили мањих димензија-300.000,00
Партија 3. полиетиленски електрофузионо и сучеоно варени фитинг -300.000,00
5. Основни подаци о понуђачима:
У поступку јавне набавке учествовало је 4(четири) следећа понуђача:
10. Подизвођач: Понуђачи не наступају са подизвођачима:
А.
Р.
Број под којим је
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, матични број, ПИБ и
Датум
Час
бр.
понуда заведена
законски заступник
пријема
пријема

2713

05-07Д.О.О. Унипрогрес, ул. Владимира назора ББ, Рума; мбр:
10 и 00
08240841;ПИБ:101342134; Бранислав Заграђанин
2019
Понуда поднета: Поштом на адресу наручиоца
Укупна понуђена цена без ПДВ-а за Партију2: 48.518,00 динара,Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 58,221,60 динара
Рок важења понуде: 90 данa
1.

Б.

Р.
бр.
1.

Број под којим је
понуда заведена
2725

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, матични број, ПИБ и
законски заступник
„Фортуна“ ДОО,Златиборска 10,16000 Бобиште ,Лесковац; мбр:
06077269;ПИБ:100408200;Небојша Поповић

Датум
пријема

08.07.2019

Час
пријема
1100

1

Укупна понуђена цена без ПДВ-а за Партију1: 1.429.862,00 динара,Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 1.715.834,40 динара
Рок важења понуде: 120 данa
В
Р. Број под којим је
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, матични број, ПИБ и
Датум
Час
бр. понуда заведена
законски заступник
пријема пријема
ALIAXIS UTILITIES&INDUSTRY DOO,Чумурлијски пут бб,18211
Ниш мбр_:06562914;ПИБ:100619988; Саша Вељковић
Понуда поднета: на писарници наручиоца
1.

2761

10-072019

11 и 15

Датум
пријема

Час
пријема

Укупна понуђена цена без ПДВ-а за Партију3: 804.294,00 динара,Укупна понуђена цена са ПДВ-ом:
965.152,80 динара
Рок важења понуде: 90 данa
Г.
Р.
Број под којим је
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, матични број, ПИБ и
бр.
понуда заведена
законски заступник
„Hidrokomerc“ d.o.o, Драгише Мишовића бб,32240 Лучане ; мбр:
1.
2762
07675135;ПИБ:101266668;Душко Николић
Понуда поднета: на писарници наручиоца

09.07.2018

1116

Укупна понуђена цена без ПДВ-а за Партију2: 67.429,00динара,Укупна понуђена цена са ПДВ-ом:
80.914,80 динара
Рок важења понуде: 90 данa
6. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

7. Критеријум за закључење оквирног споразума:
Критеријум за доделу уговора, односно за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПАРТИЈА1
Редни број на ранг листи
Назив понуђача
Понуђена цена
1.
„Фортуна“ ДОО, Лесковац
1.387.727,00
8. Понуђач којем се закључује оквирни споразум за партију 1:
Комисија за јавну набавку констатује да је понуда 55/2019 од 04.07.2019 понуђача „Фортуна“ ДОО, Лесковац код
наручиоца заведена под бројем: 2725 од 09.07.2019 године, благовремена, одговарајућа, прихватљива и најповољнија,
те предлаже наручиоцу да са њиме закључује оквирни споразум за партију 1
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПАРТИЈА2
Редни број на ранг листи
Назив понуђача
Понуђена цена
1.
Д.О.О. Унипрогрес, Рума
46.241,00
67.429,00
2.
„Hidrokomerc“ d.o.o
9. Понуђач којем се закључује оквирни споразум за партију 2:
Комисија за јавну набавку констатује да је понуда 04-07/19 од 04.07.2019 понуђача Д.О.О. Унипрогрес, Рума .код
наручиоца заведена под бројем: 2713 од 05.07.2019.године, благовремена, одговарајућа, прихватљива и најповољнија,
те предлаже наручиоцу да са њиме закључује оквирни споразум за партију 2
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПАРТИЈА3
Редни број на ранг листи
Назив понуђача
Понуђена цена
ALIAXIS
UTILITIES&INDUSTRY
DOO
1.
804.294,00
9. Понуђач којем се закључује оквирни споразум за партију 3:
Комисија за јавну набавку констатује да је понуда 962/19 од 09.07.2019 понуђача ALIAXIS UTILITIES&INDUSTRY
DOO код наручиоца заведена под бројем: 2761 од 09.07.2019. године, благовремена, одговарајућа, прихватљива и
најповољнија, те предлаже наручиоцу да са њиме закључује оквирни споразум за партију 3

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

М.П

ЈП“Водовод“ Сурдулица
Директор

Доставити:
- објавити на Порталу јавних набавки
-објавити на интернет страни предузећа

- за документацију

2

