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Јавно предузеће “СРБИЈАШУМЕ” – Београд
Булевар Михајла Пупина 113
Шумско газдинство “БЕОГРАД” – Београд
Кнеза Милоша 55, Београд
тел: 011/36-11-083, факс: 011/36-11-887,
матични број: 07754183, шифра делатности: 02.10,
ПИБ: 100002820, ТР: 160-314988-86 код Банке Интезе
Број: 125/2019-9
Датум: 23.12.2019.г.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012) и Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник
РС“ број 14/2015 и 68/2015), директор дела ЈП „Србијашуме“, ШГ „Београд“ - Београд доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности
број 125/2019 - Сервисирање, одржавање и поправка апарата за
точење горива за потребе ШГ „Београд“ - Београд

Уговор за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности број
125/2019 - Сервисирање, одржавање и поправка апарата за точење горива за ШГ „Београд“ Београд додељује се понуђачу:
„EL-EX GARANT“ д.о.о. – Београд, Ресавска 16а, понуда број 125/2019-5-1 од 17.12.2019.г.
Вредност уговора: 300.000,00 динара без ПДВ-а.

Образложење
Наручилац – Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“, шумско
газдинство „Београд“, Кнеза Милоша 55, Београд, је сходно Закону о јавним набавкама
(“Службени гласник РС” бр. 124/2012), Одлуком вршиоца дужности директора ЈП
“Србијашуме” број 125/2019 од 06.12.2019.г., покренуо поступак јавнe набавкe мале
вредности услуга број 125/2019 - Сервисирање, одржавање и поправка апарата за точење
горива за потребе ШГ „Београд“ - Београд.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за прикупљање понуда на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 06.12.2019.г. За наведену јавну
набавку наручилац је упутио позив за подношење понуда на адресе 4 (четири) потенцијална
понуђача.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 (једна)
понуда. Након спроведеног отварања понуда (Записник о отварању понуда број 125/2019-6
од 17.12.2019.г.), Комисија за јавну набавку, формирана Решењем вршиоца дужности
директора ЈП “Србијашуме”, број 125/2019-1 од 06.12.2019.г., у саставу:
Ред. Бр.

Састав

Име и презиме

1

Председник

2

Члан

Душан Ранков, ел.техн.

3

Члан

Драган Самарџић, дипл.правник

Дарко Дамјановић, маст.мен.
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је извршила стручну оцену понуда (Извештај о стручној оцени понуда брoj 125/2019-8 од
17.12.2019. године) и констатовала следеће:

1)

Врста предмета јавне набавке:

Добра
X

Услуге
Радови

2)

Подаци о јавној набавци:

Редни број јавне набавке
Предмет јавне набавке
Редни број из Плана јавних набавки
Група из финансијског плана инвестиција и
трошкова
Процењена вредност јавне набавке у
динарима без ПДВ-а
Вредност уговора о јавној набавци у
динарима без ПДВ-а
Вредност уговора о јавној набавци у
динарима са ПДВ-ом

125/2019
Сервисирање, одржавање и поправка апарата
за точење горива
1.2.2
900
300.000,00
300.000,00
360.000,00

Напомена: Уговор се закључује до нивоа процењене вредности јавне набавке.

3)

Укупан број потенцијалних понуђача којима је достављен позив за подношење
понуда:
4 (четири)

1
2
3
4

Називи и адресе потенцијалних понуђача
„ПЕТРОЛ ИНЖИЊЕРИНГ“ д.о.о. – Београд, Улофа Палмеа 7
ПУТД „НЕДЕЉКОВИЋ“ д.о.о. – Прово, Београдски пут 1092
„EL-EX GARANT“ д.о.о. – Београд, Ресавска 16а
„ROHE“ д.о.о. – Београд, Патријарха Димитрија 24

4)

Број поднетих понуда:

2 (две)

Благовремене понуде:
Р.
бр.
1

Назив понуђача
„EL-EX GARANT“ д.о.о. – Београд, Ресавска 16а

Број под којим је
понуда заведена

Датум и час
пријема

125/2019-5-1

17.12.2019.г.
у 09:18 ч

Неблаговремене понуде:
Р.
бр.

Назив понуђача

Број под којим је
понуда заведена

Датум и час
пријема

1

ПУТД „НЕДЕЉКОВИЋ“ д.о.о. – Прово, Београдски
пут 1092

125/2019-5-2

17.12.2019.г.
у 11:24 ч
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1)

Уколико је понуда одбијена због неуобичајено
образложење – начин на који је утврђена та цена:

ниске

цене,

детаљно

-

2)

Критеријум за оцењивање понуда је:

X

Најнижа понуђена цена
Економски најповољнија понуда

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена.
Понуђачи су понудили следеће:

р. б.

1
2
3

Понуђач
Спецификација
Понуђач наступа
Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а
(динара)
Гарантни рок (месеци)

„EL-EX GARANT“ д.о.о. –
Београд
1
самостално
206.100,00
6

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили
прихватљиве понуде.

ПОНУЂАЧИ

р. б.

Спецификација

„EL-EX GARANT“ д.о.о. –
Београд

1

Понуђена цена - вредност понуде без ПДВ-а (динара)

206.100,00

РАНГ ЛИСТА

1

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда, понуда која се налази на првом
месту ранг листе.
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