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ЈКП ,,Ивањица''
05 Бр. 1-1-2-3-7/18
Дана 21.02.2018.године
Ивањица
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије'', бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), и извештаја о стручној оцени понуда комисије у поступку јавне
набавке мале вредности бр. 1-2-3/18, и то набавке услуге поправке и одржавања водомера,
покренутом по одлуци бр. 1-1-2-3-1/18 од 01.02.2018.године, доносим
ОДЛУКУ
о додели уговора
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци услуге поправке и одржавања водомера, понуђачу
Индустрија сатова ,,Инса'' а.д. Београд (Земун), ул.Тршћанска бр.21 – 11080 Земун, по понуди
заведеној под бројем 1-38/18 од 21.02.2018.године, по цени од 940.593,00 динара без пореза на
додату вредност, са роком плаћања од 45 дана од дана испостављања сваког рачуна, са
гарантним роком од 5 година од дана примопредаје водомера који су предмет поправке
односно одржавања и роком извршења услуге од 3 дана рачунајући од датума преузимања
водомера од стране сервисера.
Уговор о јавној набавци ће бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту
права у складу са одредбама члана 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама (,,Службени
гласник Републике Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Образложење
ЈКП ''Ивањица'', ул. Милинка Кушића бр. 61, као наручилац, одлуком бр.1-1-2-3-1/18 од
01.02.2018.године, покренуло је поступак јавне мале вредности бр. 1-2-3/18, и то услуге
поправке и одржавања водомера.
Процењена вредност јавне набавке износила је 1.600.000 динара без пореза на додату вредност.
Конкурсном документацијом одређено је да ће се приликом оцењивања понуда, комисија за
јавну набавку водити критеријумом најниже понуђене цене.
Позив за подношење понуда са комплетном конкурсном документацијом, упућен је у
електронском облику, на адресе три лица за која су постојала сазнања да су способна да изврше
набавку односно да испуњавају техничке и кадровске услове за извршење услуге која је
предмет јавне набавке.
Истовремено са упућивањем позива, објављен је позив за подношење понуда са конкурсном
документацијом и на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на интернет страници
наручиоца.
До истека рока за подношење понуда, односно до дана 21.02.2018.године до 12 часова,
приспела је понуда понуђача:
1.
Број под којим је понуда заведена: 1-38/18
Назив понуђача: Индустрија сатова ,,Инса'' а.д. Београд (Земун)
ул.Тршћанска бр.21 – 11080 Земун
Датум пријема: 21.02.2018.године
Сат: 930 часова

2
ilMajynH y BH,[(y na je npacnena CaMO jemra nonyna xoja je rrpHXBaTJhHBa, HHje YTBp1)HBaH
nojenaaa-ma 6poj nonnepa noayhaxa, H y CKJIa.n:yca 0'[(pe'[(6aMaxnana 107. CTaB3. 3aKoHa 0 jaBHHM
Ha6aBKaMa("Cny:>K6eHH maCHHK Perry6JIHKe Cpfinje'', 6p. 124/2012, 1412015 H 68/2015), zronera je
O,[(JIYKana ce ,[(o,[(eJIHyrosop nonyha-ry qHja je nonyzta jeznma npacnena H rrpHXBaTJhHBa,a TO je
nonyha-r ilH'[(YCTpHja carosa "ilHca" a.zt. Beorpaa (3eMyH).
il3 CBHXHaBe,[(eHHXpasrrora ,[(OHeTaje O.L(JIYKa
xao y ,[(Hcrr03HTHBYrrpHMeHOM oztpenfie qnaHa 108.
3aKoHa 0 jaBHHM Ha6aBKaMa ("Cny:>K6eHH maCHHK Perry6JIHKe Cpfinje'', 6p. 124/2012, 1412015 H

68/2015).
YIIYTCTBO 0 TIPABHOM CPE)1;CTBY: IIpoTHB OBe O,[(JIYKeMO:>Kece rrO,[(HeTH3aXTeB aa
3allITl1TY npasa napy-nrouy nenocpeznrov npeztajcu, rryreu nonrre, eJIeKTpOHCKenonrre HJIH<j:JaKCOM,
ya HCTOBpeMeHY,[(OCTaBYxonaje 3aXTeBa Perrytirnrsxoj KOMHCHjH,aajxacnnje y pOKY 0,[( 5 ztana 0,[(
ztana 06jaBJhHBalha oztrryxe na IIopTaJIY jaBHHX Ha6aBKH, ys ynnary raxce y H3HOCY0,[( 60.000,00
,[(HHapana :>KHpO
panyn 6poj: 840-30678845-06.

