НАРУЧИЛАЦ: ЈКП“HAMMEUM“ Прокупље
Број ЈН: 1.1.23/2016
Број одлуке: 9560
Датум: 14.12.2016. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, бр. 9559 од 14.12.2016.
године, директор ЈКП „HAMMEUM“ Прокупље доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара - набавка ауто
гума за возила , грађевинске машине и опрему , број ЈН 1.1.23/2016

1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Ауто ДМ-Б“ Прокупље, заведена под бројем
9372 од 07.12.2016.године и предлаже наручиоцу да се овом понуђачу додели уговор.
2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у
року од три дана од дана доношења.
Образложење
Наручилац је дана 24.11.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности, бр. 1.1.23/2016, за јавну набавку ауто гума за возила
грађевинске машине и опрему , ознака из ОРН је 34350000 - гуме за тешка и лака
возила , а дана 25.11.2016. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу
јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.jkphammeum.rs.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 4 (четри)
понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање
понуда и саставила извештај.
У извештају о стручној оцени понуда, бр. 9559 од 14.12.2016. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка ауто гума за возила грађевинске машине и опрему ,
ознака из ОРН је 34350000 - гуме за тешка и лака возила .
Предмет јавне набавке није обликован по партијама .

2. Процењена вредност јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке износи укупно 1.675.053,00 динара без ПДВ-а.
3. Основни подаци о понуђачима
У поступку је учествовало 4 (четри) понуђача:
1.
2.
3.
4.

„Ауто ДМ-Б“ Прокупље , Југ Богданова 84
„Чајка-М“ Чачак , Булевар ослободилаца 84
„Touring Europa“д.о.о.Ниш , Шуматовачка 32
„P.D. Enigma MC group Паруновац , Паруновачка 1б , Крушевац
4. Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда -4 (четри).
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: нема .

5. Критеријум за оцењивање понуде
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена
цена.
Елементи критеријума, односно начин на основу ког се додељује уговор у ситуацији
када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом: Елементи критеријума,
односно начин на основу ког се додељује уговор у ситуацији када постоје две или више
понуда са истом понуђеном ценом: Уколико две или више понуда имају исту најнижу
понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио
дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

6. Ранг листа понуђача
Ранг листа понуђача чије су понуде прихватљиве:
Назив понуђача

Понуђене цене без ПДВ-а

1. „Ауто ДМ-Б“ Прокупље , Југ Богданова 84

1.100.879,60

2. „Чајка-М“ Чачак , Булевар ослободилаца 84

1.214.278,00

3. „P.D. Enigma MC group Паруновац ,
Паруновачка 1б , Крушевац
5. „Touring Europa“д.о.о.Ниш , Шуматовачка
32

1.374.858,00
1.434.200,00

7. Ilonyha«

KOMe

ce .l1.o.ueJbyjeyroaop

Ha OCIIOBY crpy-me ouene nOHY,IJ.a, KOMl1cMja xoucraryje
na je uajnoeorsuuja
nonyna
nonyhaua AYTO ,D:M-E" Flpoicynrse, saaeneua rrcn 6pojeM 9372 0,[( 07.12.2016. 11 npennaxe
aapysaouy na ce OBOM rronyha-ry ,IJ.O,IJ.eJIH
yrosop.

Hapy-nrnau he ony oztnyxy 06jaBI1TI1 aa IIopTaJlY jaBHJ.1X Ha6aBKI1 J.1na I1HTepHeT CTpaHI1~11
HapY41·lOUay pOKY 0'[( rp« naaa 0,[( nasa noxouieu,a.

YITYTCTBO
0 nPABHOM
CPE,D:CTBY:
npOHIB OBe O,IJ.JlyKenonyha« MO)Ke nonaeru 3aXTeB sa 3aWTMTY npaaa napy-nrouy, a
xonujy I1CTOBpeMeHO ,IJ.OCTaBJbaPeny6JJI1LIKoj I(OMI1CMjH, Y pOKY O,IJ.5 ,IJ.aHaO,IJ.naira
06jaBJbl1Bal-ba O,[(J1YKeaa Tloprany jananx Ha6aBKI1.

