Република Србија
Ппштинска управа
Ппштине Житпрађа
Брпј 404-25-32/2021-03 ( набавка на кпју се закпн не примеоује )
Датум 31.08.2021. 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 Ппштинске управе
ппштине Житпрађа, дпнпси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Начелник Ппштинске управе ппштине Житпрађа, у име наручипца Ппштине
Житпрађа у ппступку спрпвпђеоа набавке на кпју се ЗЈН не примеоује, брпј набавке
404-25-32/2021-03 , угпвпр п набавци услуга – Надзор над извођењем радова – крпљење
ударних рупа, дпдељује ппнуђачу „ДЕЛТА-ИНЖЕОЕРИНГ“, Бпшка Бухе бр 1, 16000
Лескпвац.

Образложење
Начелник
Ппштинске управе ппштине Житпрађа, у име наручипца је дана
27.08.2021. гпдине дпнеп пдлуку п спрпвпђеоу набавке на кпју се ЗЈН не примеоује,
брпј набавке 404-25-32/2021-03 за напред наведену набавку.
Редни брпј набавке 32/2021
Прпцеоена вреднпст набавке је 125.000,00 динара без ПДВ-а пднпснп 150.000,00
динара са ПДВ-пм
Пва 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 2.2.22.
Ппзив за ппднпшеое ппнуда је упућен следећим следећим ппнуђачима и тп:
1. „ИНВЕСТГРАДЊА“д.о.о., Југ Богданова бб, Лесковац,
2. „ДЕЛТА-ИНЖЕОЕРИНГ“, Бпшка Бухе бр 1, 16000 Лескпвац и
3. Перица Јпвић предузетник „АБ КПП“,Прашачки пут бб, Власптинце.
Дп истека рпка за ппднпшеое ппнуда тј. дп 31.08.2021. гпдине
приспеле су ппнуде следећих ппнуђача и тп :
-

дп 12 часпва

Ппнуда „ИНВЕСТГРАДЊА“д.о.о., Југ Богданова бб, Лесковац
заведена дана 27.08.2021. гпдине у 13,34 сати ппд брпјем 1066/21,
Ппнуда ппнуђача „ДЕЛТА-ИНЖЕОЕРИНГ“, Бпшка Бухе бр 1, 16000
Лескпвац, заведена дана 31.08.2021 гпдине у 07,54 сати ппд брпјем
1071/21,

-

Ппнуда Перица Јпвић предузетник „АБ КПП“,Прашачки пут бб,
Власптинце, заведена дана 31.08.2021 гпдине у 08,25 сати ппд
брпјем 1073/21.

Наведени ппнуђачи су дпставили ппнуде са следећим ценама :
1. „ИНВЕСТГРАДЊА“д.о.о., Југ Богданова бб, Лесковац, је ппднеп ппнуду са
укупнпм ценпм у изнпсу пд 130.000,00 динара без ПДВ-а пднпснп 156.000,00
динара са ПДВ-пм,
2. „ДЕЛТА-ИНЖЕЊЕРИНГ“, Бошка Бухе бр 1, 16000 Лесковац, је ппднеп ппнуду са
укупнпм ценпм у изнпсу пд 119.500,00 динара и тп је кпначна цена јер ппнуђач
није у систему ПДВ-а,
3. Перица Јовић предузетник „АБ КОП“,Орашачки пут бб, Власотинце, је ппднеп
ппнуду са укупнпм ценпм у изнпсу пд 138.000,00 динара без ПДВ-а пднпснп
165.000,00 динара са ПДВ-пм,
Критеријум за избпр ппнуде је најнижа ппнуђена цена.
На пснпву напред наведенпг утврђенп је да је најппвпљнија ппнуда ппнуђача „ДЕЛТАИНЖЕЊЕРИНГ“, Бошка Бухе бр 1, 16000 Лесковац који је поднео понуду са укупном
ценом у износу 119.500,00 динара без ПДВ-а и то је коначна цена јер понуђач није у
систему ПДВ-а, те стпга угпвпр треба дпделити напред наведенпм ппнуђачу.
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