
Наручилац ЈП ПЕУРесавица

Адреса Петра Жалца 2, Ресавица

Број ЈН 64/15

Број одлуке 8353

Датум 05.10.2015.год.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама  (Службени гласник РС 124/12,14/2015 и 68/2015), В.Д
директор ЈП ПЕУ Ресавица Стеван Џелатовић, доноси: , доноси: 

О Д Л У К У 
о додели уговора у отвореном поступку ЈНМВ

          УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ  понуђачу ,,ХЛБ-ДСТ Ревизија”д.о.о Београд,  Гоце Делчева 38,
понуда 1152 од 01.10.2015. год.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 24.08.2015. године донео одлуку бр.7199 о покретању  јавне набавке мале вредности
бр.64/15, за јавну набавку Избор приватизационог саветника  (добра, ознака из општег речника
набавке: 66171000, а  дана  24.09.2015.  год.  објавио  позив  за  подношење  понуда  на  Порталу  јавних
набавки и интернет страници www.jppeu.rs  .
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуде и
сачинила извештај .
У  извештају  о  стручној  оцени  понуда  бр.8325 од  02.10.2015.  године,  Комисија  за  јавне  набавке  је
констатовала следеће:

1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке Избор приватизационог саветника 
Врста предмета јавне набавке услуге

Редни број јавне набавке
64/15

Ознака из општег речника набавке 66171000
Позиција из Плана јавних набавки І.2  друге услуге, позиција 97
Процењена вредност јавне набавке 
(без ПДВ-а) 4.500.000,00 дин.
Одступања од плана јавних 
набавки -

       
2) Подаци о понуђачима:

               У поступку је  учествовао 1 понуђач

http://www.jppeu.rs/


Назив/име понуђача

Благовремене понуде Неблаговремене понуде

1
  ,,ХЛБ-ДСТ Ревизија”д.о.о Београд и   
,,Институт за пословне финансије”д.о.о Београд 
(заједничка понуда)

Нема

       
3) Подаци о одбијеним понудама

               Укупан број поднетих понуда: 1
               Укупан број одбијених  понуда: /      
 4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово  одбијање:
         

Број под којим је
понуда заведена         Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде

/ / /

 Критеријум за оцењивање понуде је:  најнижа понуђена цена 

а) Ранг листа понуђача применом критеријума: најнижа понуђена цена 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) Понуђена цена (са ПДВ-ом)

1.

,,ХЛБ-ДСТ Ревизија”д.о.о 
Београд и   ,,Институт за 
пословне финансије”д.о.о 
Београд (заједничка понуда)

 2.370.000,00 дин. 2.844.000,00 дин.

Састав Комисије

                                            Драган Радоњић, ЈППЕУ -  председник 
                                          Зоран Андрејич, ЈППЕУ–  заменик члана

                                                    Светислав Попадић, ЈППЕУ–    заменик члана       
Најповољнија понуда:
 На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да је најповољнија понуда понуђача  ,,ХЛБ-ДСТ
Ревизија”д.о.о  Београд  и,,Институт  за  пословне  финансије”д.о.о  Београд  (заједничка  понуда)
,заведена под бројем 8323 од 02.10.2015. год и предлаже наручиоцу његов избор.

Подизвођач
 Понуда је заједничка.

  Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је
уговор о јавној набавци мале вредности у овом поступку додељен понуђачу,,ХЛБ-ДСТ Ревизија”д.о.о
Београд и,,Институт за пословне финансије”д.о.о Београд (заједничка понуда) ,понуда 1152 од
01.10.2015. год.

Одлуку  oбјавити на порталу Јавнх набавки и интернет страници  www.jppeu.rs у року од три дана од
дана доношења.

http://www.jppeu.rs/



