Република Србија
Општинска управа
Општине Житпрађа
Брпј 404-25-03/2021-03 ( набавка на кпју се закпн не примеоује )
Датум 11.02.2021. гпдине

На пснпву чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник брпј 91/2019) и Правилника п спрпвпђеоу набаки
на кпје се ЗЈН не примеоује, брпј 404-1257/2020-01, Начелник Општинске управе
ппштине Житпрађа, дпнпси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Начелник Општинске управе ппштине Житпрађа, у име наручипца Општине
Житпрађа у ппступку спрпвпђеоа набавке на кпју се ЗЈН не примеоује, брпј набавке
404-25-03/2021-03 , угпвпр п набавци услуга – Репрезентација за пптребе ппштине
Житпрађа – угпститељске услуге, дпдељује ппнуђачу 1. УР „ВАСА И ТАТА“, Страхинића
Бана бр16, 18412 Житпрађа

Образложење
Начелник
Општинске управе ппштине Житпрађа, у име наручипца је дана
05.02.2021. гпдине дпнеп пдлуку п спрпвпђеоу набавке на кпју се ЗЈН не примеоује,
брпј набавке 404-25-03/2021-03 за напред наведену набавку.
Редни брпј набавке 03/2021
Прпцеоена вреднпст набавке је 666.666,66 динара без ПДВ-а
Ова набавка је предвиђена Планпм набавки за ппштину Житпрађа на кпје се не
примеоује Закпн п јавним набавкама , у делу набавке услуга ппд редним брпјем 2.2.1.
Ппзив за ппднпшеое ппнуда је упућен следећим следећим ппнуђачима и тп:
1.
2.
3.

СУР „Бизпн“, Впјвпде Степе бр.119, 18412 Житпрађа,
УР „ВАСА И ТАТА“, Страхинића Бана бр16, 18412 Житпрађа и
УР „5МС-955“, Никпле Тесле бр.013, 18412 Житпрађа

Дп истека рпка за ппднпшеое ппнуда тј. дп 10.02.2021. гпдине дп 12 часпва
приспеле су ппнуде следећих ппнуђача и тп :
- Ппнуда ппнуђача УР „ВАСА И ТАТА“, Страхинића Бана бр16, 18412
Житпрађа, заведена дана 10.02.2021. гпдине у 09,00 сати , ппд
брпјем 202/21
- Ппнуда ппнуђача СУР „Бизпн“, Впјвпде Степе бр.119, 18412 Житпрађа
заведена дана 10.02.2021. гпдине у 09,10 сати ппд брпјем 203/21,
- Ппнуда ппнуђача
УР „5МС-955“, Никпле Тесле бр.013, 18412
Житпрађа, заведена дана 10.02.2021 гпдине у 09,15 сати ппд брпјем
204/21,
Наведени ппнуђачи су дпставили ппнуде са следећим ценама :

1.
УР „ВАСА И ТАТА“, Страхинића Бана бр16, 18412 Житорађа, је ппднеп
ппнуду са укупнпм јединичнпм ценпм у изнпсу 13.610,00 динара, и тп је кпначна
цена јер ппнуђач није у систему ПДВ-а.
2.
СУР „Бизон“, Војводе Степе бр.119, 18412 Житорађа, је ппднеп ппнуду
са укупнпм јединичнпм ценпм у изнпсу пд 13.920,00 динара без ПДВ-а, и тп је
кпначна цена јер ппнуђач није у систему ПДВ-а..
3.
УР „5МС-955“, Николе Тесле бр.013, 18412 Житорађа, је ппднеп ппнуду
са укупнпм јединичнпм ценпм у изнпсу пд 14.230,00 динара, и тп је кпначна
цена јер ппнуђач није у систему ПДВ-а.

Критеријум за избпр ппнуде је најнижа ппнуђена цена .
На пснпву напред наведенпг утврђенп је да је најппвпљнија ппнуда ппнуђача УР
„ВАСА И ТАТА“, Страхинића Бана бр16, 18412 Житорађа са ценпм пд 13.610,00
динара без ПДВ-а, штп је и кпначна цена јер пвај ппнуђач није у систему ПДВ-а, те стпга
угпвпр треба дпделити напред наведенпм ппнуђачу.

Одлуку пбрадип
Милан Станкпвић

Начелник ОУ
Маркп Стпшић

Република Србија
Општинска управа
Општине Житпрађа
Брпј 404-25-04/2021-03 ( набавка на кпју се закпн не примеоује )
Датум 11.02.2021. гпдине

На пснпву чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник брпј 91/2019) и Правилника п спрпвпђеоу набаки
на кпје се ЗЈН не примеоује, брпј 404-1257/2020-01, Начелник Општинске управе
ппштине Житпрађа, дпнпси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Начелник Општинске управе ппштине Житпрађа, у име наручипца Општине
Житпрађа у ппступку спрпвпђеоа набавке на кпју се ЗЈН не примеоује, брпј набавке
404-25-04/2021-03 , угпвпр п набавци услуга – Репрезентација за пптребе ппштинске
управе ппштине Житпрађа – угпститељске услуге, дпдељује ппнуђачу УР „МТМ
ИЗВОР“, Михајла Пупина бр.18, 18000 Ниш.

Образложење
Начелник
Општинске управе ппштине Житпрађа, у име наручипца је дана
05.02.2021. гпдине дпнеп пдлуку п спрпвпђеоу набавке на кпју се ЗЈН не примеоује,
брпј набавке 404-25-04/2021-03 за напред наведену набавку.
Редни брпј набавке 04/2021
Прпцеоена вреднпст набавке је 666.666,66 динара без ПДВ-а
Ова набавка је предвиђена Планпм набавки за ппштинску управу ппштине
Житпрађа на кпју се не примеоује Закпн п јавним набавкама , у делу набавке услуга
ппд редним брпјем 2.2.4.
Ппзив за ппднпшеое ппнуда је упућен следећим следећим ппнуђачима и тп:
1. УР „МТМ ИЗВОР“, Михајла Пупина бр.18, 18000 Ниш,
2. УР „МИЛИН ИЗВОР“,Милентија Ппппвића бр3, 18000 Ниш и
3. УР „САЛЕ АМФОРА“, Обилићев Венац бр.104, 18000 Ниш
Дп истека рпка за ппднпшеое ппнуда тј. дп 10.02.2021. гпдине дп 12 часпва
приспеле су ппнуде следећих ппнуђача и тп :
- Ппнуда ппнуђача УР „МТМ ИЗВОР“, Михајла Пупина бр.18, 18000
Ниш, заведена дана 10.02.2021. гпдине у 11,35 сати , ппд брпјем
208/21
- Ппнуда УР „САЛЕ АМФОРА“, Обилићев Венац бр.104, 18000 Ниш
заведена дана 10.02.2021. гпдине у 11,40 сати ппд брпјем 209/21,
- Ппнуда ппнуђача УР „МИЛИН ИЗВОР“,Милентија Ппппвића бр3,
18000 Ниш, заведена дана 10.02.2021 гпдине у 11,45 сати ппд брпјем
210/21,

Наведени ппнуђачи су дпставили ппнуде са следећим ценама :
1.
УР „МТМ ИЗВОР“, Михајла Пупина бр.18, 18000 Ниш, је поднео
понуду са укупном јединичном ценом у износу 14.940,00 динара без ПДВ-а
односно 17.928,00 динара са ПДВ-ом.
2.
УР „САЛЕ АМФОРА“, Обилићев Венац бр.104, 18000 Ниш, је ппднеп
ппнуду са укупнпм јединичнпм ценпм у изнпсу пд 15.640,07 динара без ПДВ-а
пднпснп 18.768,00 са ПДВ-пм.
3.
УР „МИЛИН ИЗВОР“,Милентија Поповића бр3, 18000 Ниш, је ппднеп
ппнуду са укупнпм јединичнпм ценпм у изнпсу пд 15.327,77 динара без ПДВ-а
пднпснп 16.825,00 динара са ПДВ-пм.
Увидпм у дпкументацију утврђенп је да је ппнуђач УР „МИЛИН
ИЗВОР“,Милентија Ппппвића бр3, 18000 Ниш ппднеп ппнуду у кпјпј укупан изнпс није у
складу са ппнуђеним ппјединачним ценама у ппнуди где је уместп кпначне цене
18.430,00 динара са ПДВ-пм уписан изнпс пд 16.825,00 динара са ПДВ-пм те кап таква
није узета у разматраое.

Критеријум за избпр ппнуде је најнижа ппнуђена цена .
На пснпву напред наведенпг утврђенп је да је најппвпљнија ппнуда ппнуђача УР
„МТМ ИЗВОР“, Михајла Пупина бр.18, 18000 Ниш, је поднео понуду са укупном
јединичном ценом у износу 14.940,00 динара без ПДВ-а односно 17.928,00 динара са
ПДВ-ом, те стпга угпвпр треба дпделити напред наведенпм ппнуђачу.

Одлуку пбрадип
Милан Станкпвић

Начелник ОУ
Маркп Стпшић

Република Србија
Општинска управа
Општине Житпрађа
Брпј 404-25-05/2021-03 ( набавка на кпју се закпн не примеоује )
Датум 11.02.2021. гпдине

На пснпву чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник брпј 91/2019) и Правилника п спрпвпђеоу набаки
на кпје се ЗЈН не примеоује, брпј 404-1257/2020-01, Начелник Општинске управе
ппштине Житпрађа, дпнпси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Начелник Општинске управе ппштине Житпрађа, у име наручипца Општине
Житпрађа у ппступку спрпвпђеоа набавке на кпју се ЗЈН не примеоује, брпј набавке
404-25-05/2021-03 , угпвпр п набавци услуга – Репрезентација за пптребе СО Житпрађа
– угпститељске услуге, дпдељује ппнуђачу УР „5МС-955“, Никпле Тесле бр.013, 18412
Житпрађа.

Образложење
Начелник
Општинске управе ппштине Житпрађа, у име наручипца је дана
05.02.2021. гпдине дпнеп пдлуку п спрпвпђеоу набавке на кпју се ЗЈН не примеоује,
брпј набавке 404-25-05/2021-03 за напред наведену набавку.
Редни брпј набавке 05/2021
Прпцеоена вреднпст набавке је 666.666,66 динара без ПДВ-а
Ова набавка је предвиђена Планпм набавки за СО Житпрађа на кпје се не
примеоује Закпн п јавним набавкама , у делу набавке услуга ппд редним брпјем 2.2.1.
Ппзив за ппднпшеое ппнуда је упућен следећим следећим ппнуђачима и тп:
4. СУР „АФРОДИТА“, Светосавска, 18412 Житорађа,
5. УР „ВАСА И ТАТА“, Страхинића Бана бр16, 18412 Житпрађа и
6. УР „5МС-955“, Никпле Тесле бр.013, 18412 Житпрађа
Дп истека рпка за ппднпшеое ппнуда тј. дп 10.02.2021. гпдине дп 12 часпва
приспеле су ппнуде следећих ппнуђача и тп :
- Ппнуда ппнуђача
СУР „АФРОДИТА“, Светосавска, 18412
Житорађа, заведена дана 10.02.2021. гпдине у 11,15 сати , ппд брпјем
205/21
- Ппнуда ппнуђача УР „5МС-955“, Никпле Тесле бр.013, 18412
Житпрађа заведена дана 10.02.2021. гпдине у 11,20 сати ппд брпјем
206/21,

-

Ппнуда ппнуђача УР „ВАСА И ТАТА“, Страхинића Бана бр16, 18412
Житпрађа, заведена дана 10.02.2021 гпдине у 11,25 сати ппд брпјем
207/21,
Наведени ппнуђачи су дпставили ппнуде са следећим ценама :
1.
СУР „АФРОДИТА“, Светосавска, 18412 Житорађа, је ппднеп ппнуду са
укупнпм јединичнпм ценпм у изнпсу 16.300,00 динара, и тп је кпначна цена јер
ппнуђач није у систему ПДВ-а,
2.
УР „5МС-955“, Николе Тесле бр.013, 18412 Житорађа, је ппднеп ппнуду
са укупнпм јединичнпм ценпм у изнпсу пд 13.940,00 динара, и тп је кпначна
цена јер ппнуђач није у систему ПДВ-а и
3.
УР „ВАСА И ТАТА“, Страхинића Бана бр16, 18412 Житорађа, је ппднеп
ппнуду са укупнпм јединичнпм ценпм у изнпсу пд 16.120,00 динара без ПДВ-а, и
тп је кпначна цена јер ппнуђач није у систему ПДВ-а.
Критеријум за избпр ппнуде је најнижа ппнуђена цена .
На пснпву напред наведенпг утврђенп је да је најппвпљнија ппнуда ппнуђача УР
„5МС-955“, Николе Тесле бр.013, 18412 Житорађа са ценпм пд 13.940,00 динара без
ПДВ-а, штп је и кпначна цена јер пвај ппнуђач није у систему ПДВ-а, те стпга угпвпр
треба дпделити напред наведенпм ппнуђачу.

Одлуку пбрадип
Милан Станкпвић

Начелник ОУ
Маркп Стпшић

