
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
   КОМУНАЛАЦ
       Б Е Ч Е Ј
Број: 22-04-5
Дана: 15. 03. 2017.

На  основу  члана  108.   Закона  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник  РС“,  број
124/2012, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 22-04-4 од дана 14.
03. 2017. године,  директор Јавног предузећа Комуналац Бечеј, дана 15.03.2017. године
доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  за јавну набавку  бр. 4/2017
                                    фарбање хоризонталне сигнализације                  

Додељује се Уговор о јавној набавци мале  вредности набавка  радова,   фарбање
хоризонталне  сигнализације  наручиоца  Јавног  предузећа  за  комуналне  услуге
Комуналац  Бечеј,  Бечеј  ул.  Ловачка  5.  понуђачу:   Боја  д.о.о.  Сомбор,  Арсенија
Чарнојевића 16. 

      О б  р а з л о ж е њ е

Наручилац је  дана  01.  03.  2017. године донео одлуку о  покретању поступка  јавне
набавке мале вредности број 4/2017 за јавну набавку радова   фарбање хоризонталне
сигнализације  за потребе Јавног предузећа Комуналац Бечеј.

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и  web  страници
наручиоца   дана  02.03.2017. године.

До истека рока за подношење понуда, односно до дана 13. 03. 2016. године до 10,30
часова на адресу  Наручиоца приспеле су две (2) благовремене понуде понуђача: 
          1.   Боја д.о.о. Сомбор, Арсенија Чарнојевића 16.
          2.   Група понуђача

(1) Paleta Color DOO, Нови Сад 21000, Светозара Милетића 40.

(2)  Sacom DOO Sarajevo, Лука бб. Илијаш 71380 

(3) Веркеринг доо, Светозара Милетића 40. 21000 Нови Сад

Комисија за јавну набавку је дана 13.03.2017. године у 10,30 часова спровела поступак
јавног отварања понуда за предметну набавку.

Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила
стручној оцени понуда и сачинила је Извештај о истој.
    
У Извештају о стручној оцени понуда број  22-04-4 од  14.03.2017. године, Комисија за
ову јавну набавку је констатовала: 



1. да понуђач Група понуђача 
-  Paleta Color DOO, Нови Сад 21000, Светозара Милетића 40.

-  Sacom DOO Sarajevo, Лука бб. Илијаш 71380 

                   -  Веркеринг доо, Светозара Милетића 40. 21000 Нови Сад
1) у својој понуди  у обавезном обрасцу 19. "Изјава понуђача о лицу овлашћеном за
састављање и потписивање понуде” није назначио у ком својству даје изјаву; 

2) у својој  понуди   није доставио конкурсом тражену  документацију којом  доказује
испуњеност додатног услова у погледу кадровског капацитета, наиме понуђач није
доставио комплетну документацију којом  доказује радно ангажовање за 5 помоћних
радника, те понуда садржи битне недостатке,  па је из наведених разлога, сходно члану
106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама наручилац одбио понуду наведеног
понуђача. 

2. да је понуда понуђача Боја д.о.о. Сомбор, Арсенија Чарнојевића 16.   прихватљива,
јер  нема  битних  недостатака,   садржи  све  елементе  тражене  конкурсном
документацијом и не прелази износ процењене вредности јавне набавке и гласи:

Понуђени збир јединичних цена понуђача Боја д.о.о. Сомбор, Арсенија Чарнојевића 16. 

износи: 12.370,50 дин (без ПДВ-а)

Комисија је  после стручне оцене понуда,  утврдила да је  наручилац прибавио једну
прихватљиву  понуду  понуђача  Боја  д.о.о.  Сомбор,  Арсенија  Чарнојевића  16. и
предложила  да се њему додели уговор за ову јавну набавку. 

Директор  је  прихватио  предлог  Комисије  за  јавну  набавку  о  избору  понуде
предложеног  понуђача,  те како је  Наручилац прибавио најмање једну прихватљиву
понуду, сходно члану 107. став 3. Закона о јавним набавкама,  директор је на основу
свог законског овлашћења одлучио како  у диспозитиву ове одлуке.

Поука о правном  леку:
Против ове одлуке понуђач може Наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од
5  дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки.

Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки и на   web  страници Наручиоца
www.komunalacbecej.com 

Одлуку израдила:

Ђурић Оливера,
референт за правне послове 

За Наручиоца
       Директор 

           Жељко Плавшић

http://www.komunalacbecej.com/

