Број: 63-203/5-2019
Дана: 26.08.2019.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/12, 14/2015 и 6/2015) и Записника комисије за избор најповољније понуде за
набавку огревног дрвета, директор Наручиоца, Историјског архива Сомбора, дана
26.08.2019. године, доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
ПО ЧЛ.39.ЗЈН
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ Понуђачу „ОГРЕВ ББ ПЛУС“ из Сомбора, Карађорђева бб,
ПИБ: 107309738, МБ: 62651555, са понуђеном ценом од 248,000.00 динара, и роком
извршења до 31.08.2019. Понуђач, за кога се препоручује наручиоцу додела уговора,
извршава набавку самостално.
Образложење
Наручилац је дана 14.08.2019. године донео Решење о образовању Комисије за јавну
набавку огревног дрвета, чија је вредност мања од јавних набавки мале вредности –
испод 500.000,00 динара набавка огревног дрвета за грејну сезону 2019/2020 под дел.
бр. 63-203/2019. од 14.08.2019.
Позив за подношење понуда објављен је на интернет страници наручиоца дана
14.08.2018. године.
Након спроведеног поступка прегледа понуда и сачињавања Записника о избору
најповољније понуде за набавку огревног дрвета, дел. број 63-203/1-2019 од 26.08.2019.
године, приступило се отварању приспелих понуда. У Записнику о избору
најповољније понуде за набавку огревног дрвета, спроведеном поступку набавке испод
вредности јавне набавке мале вредности – уговором-наруџбеницом је констатовало
следеће:

1) Предмет јавне набавке:
Набавка огревног дрвета-40 м3 багрема са превозом и резањем.
2) Подаци из плана јавних набавки који се односе на предметну набавку:
По Плану јавних набавки за 2019. годину-набавке на које се Закон не примењује
по чл. 39. ЗЈН под редним бројем 1.1.2.
3) Евентуална одступања од плана јавних набавки са образложењем:

Набавка је спроведена по редовном поступку и била планирана Планом јавних
набавки Историјског архива Сомбор за 2019. годину - набавке на које се Закон
не примењује по чл. 39. ЗЈН.
4) Ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак,
разлози и околности који оправдавају примену тог поступка:
Поступак је спроведен по процедури за спровођење поступка јавне набавке мале
вредности.
5) Ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са другим наручиоцем у
складу са чланом 50 ЗЈН, навести основне податке о том наручиоцу:
Поступак јавне набавке није спроведен заједно са другим наручиоцем.
6) Основни подаци о понуђачима:
Ред.
бр.
1.
2.
3.

НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
„Маркос 025“, Сомбор, Солунских бораца бб
„Брикет промет „ ДОО, Сомбор, Гаковачки пут бб
„Огрев ББ плус, Сомбор „ Карађорђева бб

Овлашћено лице констатује да су прихватљиве понуде следећих понуђача:
Ред. бр.
1.
2.
3.

Број под којим
је понуда
заведена
63-205/2019
630-206/2019
630-208/2019

Назив или шифра понуђача
„Маркос 025“, Сомбор, Солунских бораца бб
„Брикет промет „ ДОО, Сомбор, Гаковачки пут бб
„Огрев ББ плус, Сомбор „ Карађорђева бб

7) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих
понуда:
Приликом прегледа понуда нису уочени недостаци због чега би нека понуда
била одбијена.
8) Ако је поднета само једна понуда, мишљење овлашћеног лица о разлозима
који су узроковали подношење једне понуде и предлог мера које треба
предузети да се у наредним поступцима обезбеди конкуренција у поступку:
Није поднета једна понуда.
9) Ако су понуде нодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о
разлозима који су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на
који је одређена процењена вредност:
Није било неодговарајућих понуда.
10) Ако је понуда одбијена због неубичајено ниске цене, детаљно образложење
начина на који је утврђена та цена:
Није било понуда које су одбијене због неуобичајено ниске цене.
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11) Начин примене методологије доделе пондера:
Конкурсном документацијом није утврђен начин примене методологије доделе
пондера.
Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора је најнижа понуђена
цена.
a) Ранг листа понуђача:
Назив/име понуђача
„Огрев ББ плус, Сомбор „
Карађорђева бб
Укупна понуђена цена без ПДВ-а:
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом
1.

Начин и рок плаћања
Рок извршења услуге:
Понуђач подноси понуду:
Рок важења понуде:
„Маркос 025“, Сомбор, Солунских
бораца бб
Укупна понуђена цена без ПДВ-а:
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом

2.

Начин и рок плаћања

Рок извршења услуге:
Понуђач подноси понуду:
Рок важења понуде:
„Брикет промет „ ДОО, Сомбор,
Гаковачки пут бб
Укупна понуђена цена без ПДВ-а:
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом
3. Начин и рок плаћања
Рок извршења услуге:
Понуђач подноси понуду:
Рок важења понуде:

Комерцијални услови Понуде
63-208/2019
248,000.00 динара
248,000.00 динара
По фактури, у року од 30 дана од дана
извршења услуге
31.08.2019.
Самостално
/
630-205/2019
234,000.00 динара
260,000.00 динара
По фактури, у року од 30 дана од дана
извршења услуге
31.08.2019.
Самостално
/
630-206/2019
237,600.00 динара
264,000.00 динара
По фактури, у року од 30 дана од дана
извршења услуге
31.08.2019.
Самостално
/

12) Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће
набавку извршити уз помоћ подизвиђача и сваки део уговора уговора које
ће извршити подизвођач:
На основу спроведеног поступка прегледа понуда и оцене поднетих понуда,
применом критеријума најнижа понуђена цена, комисија за предметну јавну
набавку је мишљења да су у овој јавној набавци испуњени услови за избор
најповољније понуде и доделу уговора и препоручује наручиоцу да за јавну
набавку огревног дрвета са превозор и резањем, за грејну сезону 2019/2020, као
одговарајућу и прихватљиву изабере понуду број 63-208/2019 од 22.08.2019.
године са укупном ценом од 248,000.00 динара роком извршења до 31.08.2019.
додели уговор понуђачу „Огрев ББ плус, Сомбор „ Карађорђева бб , будући да
је понудио најнижу цену.
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