Назив наручиоца: Установа Спортски центар“БОР“ у Бору
Адреса: Зелени булевар бб, 19210 Бор
Датум: 22.05.2019. године
Број :1143/2019
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 - даље: Закон),
и Извештаја Комисије о стручној оцени понуде бр.1043-1/2019 од 09.05.2019. године, директор Установе
спортски центар „БОР“ у Бору као представник Наручиоца, доноси:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ бр. ЈН 05/2019
Установа Спортски центар“БОР“ у Бору, ул. Зелени булевар бб, 19210 Бор као Наручилац у поступку јавне
набавке мале вредности – Услуге – Текуће поправке и одржавање опреме за спорт- ремонт и монтажа аквагана.
Уговор о јавној набавци додељује понуђачу ДОО ,,ЛЕФТЕР“ БОР ул. 3. Октобар 6л/4, 19210 Бор, укупна
понуђена цена без обрачунатог ПДВ-а 899.535,00 динара, укупна понуђена цена са обрачунатим ПДВ-ом
1.079.442,00 динара.
Образложење
Директор Установе Спортски центар „БОР“ у Бору је донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности бр.1043/2019 од 09.05.2019. године, чији је предмет - Услуге – Текуће поправке и одржавање опреме за
спорт- ремонт и монтажа аквагана.
Предмет јавне набавке број ЈНМВ 05/2019 је набавка - Услуге – Текуће поправке и одржавање опреме
за спорт- ремонт и монтажа аквагана.
Назив и ознака из општег речника набавки (ОРН) - 45000000 – грађевински радови
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Процењена вредност јавне набавке је 916.667,00 динара.
Позив и конкурсна документација објављени су дана 13.05.2019.године на Порталу јавних набавки и на интернет
страници Наручиоца http://www.sportskicentarbor.com/
Јавна набавка предвиђена је у Плану набавки за 2019 Наручиоца - програм. класиф. 1301-0004, функција 810,
позицији 300, економска класификација –конто/позиција 425263
Набавка је планирана у Плану набавки под бројем 1.2.2
2. У поступку јавне набавке је учествовао 1 (један) понуђач.
3. Основни подаци о понуђачу који је доставио понуду:
Р. бр.
1.

Број под којим је
понуда заведена
1135/2019

Назив и седиште
понуђача/шифра понуђача
ДОО ,,ЛЕФТЕР“ БОР

Датум пријема
21.05.2019

Време пријема
1040

4. У поступку јавне набавке мале вредности учествовао је један понуђач и дао следеће услове:
Подаци из понуде:
Назив и седиште понуђача/шифра
понуђача
Број понуде
Начин на који понуђач наступа
Понуђена цена:
Укупна вредност без ПДВ-а:
Висина ПДВ-а:
Укупна вредност са ПДВ-ом:
Рок и начин плаћања
Рок завршетка радова

ДОО ,,ЛЕФТЕР“ БОР ул. 3. Октобар 6л/4, 19210 Бор
бр. 46/19 oд 20.05.2019 год.
Самостално
899.535,00 динара
179.907,00 динара
1.079.442,00 динара
45 дана од дана пријема уредне фактуре са пратећим
прилозима (записник о примопредаји услуга)
У року од 15 календарских дана од дана закључења уговора

Гарантни рок
Место извршења радова
Рок важења понуде
Остале напомене

за извршене услуге 12 месеци рачунајући од датума
потписивања записника о примопредаји услуга од стране
представника обе уговорене стране
Отворени базени Установе Спортски центар ,,Бор“ у Бору
30 дана од дана отварања понуде
Нема

5. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена: Нема
6. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је: ,, најнижа понуђена цена“.
7. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума „најнижа понуђена цена“ за доделу уговора:
Подаци из понуде:
Назив и седиште понуђача/шифра
понуђача
Број понуде
Начин на који понуђач наступа
Понуђена цена:
Укупна вредност без ПДВ-а:
Висина ПДВ-а:
Укупна вредност са ПДВ-ом:
Рок и начин плаћања
Рок завршетка радова
Гарантни рок
Место извршења радова
Рок важења понуде
Остале напомене

ДОО ,,ЛЕФТЕР“ БОР ул. 3. Октобар 6л/4, 19210 Бор
бр. 46/19 oд 20.05.2019 год.
Самостално
899.535,00 динара
179.907,00 динара
1.079.442,00 динара
45 дана од дана пријема уредне фактуре са пратећим
прилозима (записник о примопредаји услуга)
У року од 15 календарских дана од дана закључења уговора
за извршене услуге 12 месеци рачунајући од датума
потписивања записника о примопредаји услуга од стране
представника обе уговорене стране
Отворени базени Установе Спортски центар ,,Бор“ у Бору
30 дана од дана отварања понуде
Нема

Комисија за јавну набавку је по спроведеном оцењивању и рангирању понуда, констатовала да је најповољнију
понуду за набавку Услуге – Текуће поправке и одржавање опреме за спорт- ремонт и монтажа акваганa дао
понуђач:
ДОО ,,ЛЕФТЕР“ БОР ул. 3. Октобар 6л/4, 19210 Бор, укупна понуђена цена без обрачунатог ПДВ-а 899.535,00
динара, укупна понуђена цена са обрачунатим ПДВ-ом 1.079.442,00 динара.
Комисија за јавну набавку предлаже Наручиоцу – директору Установе Спортски центар „БОР“ у Бору, да се
уговор о јавној набавци Услуге – Текуће поправке и одржавање опреме за спорт- ремонт и монтажа акваганa ЈН
05/2019 додели понуђачу:
ДОО ,,ЛЕФТЕР“ БОР ул. 3. Октобар 6л/4, 19210 Бор, укупна понуђена цена без обрачунатог ПДВ-а 899.535,00
динара, укупна понуђена цена са обрачунатим ПДВ-ом 1.079.442,00 динара.
У складу са изнетим директор Установе Спортски центар „БОР“ у Бору прихватио је предлог дат у Извештају о
стручној оцени понуда па је на основу чл.108. Закона о јавним набавкама одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања на
Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки.
Установа Спортски центар „БОР“ у Бору
директор
________________________________
Бојана Длбокић Дубочанин

