РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Републичка дирекција за
имовину Републике Србије
08 број: 404-236/2019
26. јун 2019. године
БЕОГРАД

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 и
68/2015), директор Републичке дирекције за имовину Републике Србије, доноси:
ОДЛУКУ O ДОДЕЛИ УГОВОРА
У поступку јавне набавке мале вредности број 20/2019, чији је предмет набавка добара и то:
Набавка и постављање два монтажно-демонтажна санитарна контејнера, на ГП Годово и на ГП
Прешево, уговор се додељује „TEHNIX BEO“ д.о.о. Београд, Булевар Пека Дапчевића 55, Београд,
са понудом број 24/19 од 24.06.2019. год, заведеној код Наручиоца под бројем 404-235/19, дана
26.06.2019. год.
Образложење
Наручилац, Републичка дирекција за имовину Републике Србије, је донео Одлуку о
покретању поступка ЈНМВ 20/2019, 08 број 404-216/19 од 18. јуна 2019. године.
Предмет јавне набавке је набавка добара и то: Набавка и постављање два монтажнодемонтажна санитарна контејнера, на ГП Годово и на ГП Прешево
Ознака из ОРН: 34221000-2 Покретни контејнери за посебне намене
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Процењена вредност јавне набавке: 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Решењем о образовању комисије за јавну набавку 20/2019, 08 број 404-216/19 од 18. јуна
2019. године, формирана је Комисија која је је објавила позив за подношење понуда на Порталу
јавних набавки, интернет страници наручиоца, дана 18.06.2019. године.
Истовремено, Комисија је објавила конкурсну документацију на Порталу јавних набавки,
интернет страници наручиоца, а након спроведеног јавног отварања понуда саставила писани
Извештај о стручној оцени понуда 08 број: 404-216-2/19 од 26.06.2019. год, које податке садржи ова
Одлука:
Понуду је благовремено поднео следећи понуђач:
1. „TEHNIX BEO“ д.о.о. Београд, Булевар Пека Дапчевића 55, Београд.
Поступак јавног отварања понудa одржан је дана 26.06.2019. године, у просторијама Републичке
дирекција за имовину Републике Србије, Београд, Краља Милана бр. 16, чему није присуствовао
представник понуђача. Вођен је Записник о отварању 08 број 404-216-1/19, који је саставни део
Извештаја о стручној оцени понуда.
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Укупна цене коју је понудио понуђач:
Назив или
шифра
понуђача

Ред.
бр.
1
1.

Број
Понуде

Цена без ПДВ

2

3

4

„TEHNIX BEO“
д.о.о. Београд

24/19 од 24.06.2019. год,
заведена код Наручиоца под
бројем
404-235/19 од 26.06.2019. год.

4.800.000,00

Цена са ПДВ

5.760.000,00

Комисија је извршила преглед и стручну оцену понуда и утврдила следеће:
Једини понуђач је доставио благовремену понуде.
Комисија је констатовала да је једини понуђач „TEHNIX BEO“ д.о.о. Београд доставио
одговарајућу и прихватљиву понуде која у потпуности одговара условима који су одређени
конкурсном документацијом Наручиоца, и која је у складу са Законом о јавним набавкама
("Службени гласник РС", број 124/2012,24/2014 и 68/2015).
У складу са наведеним, Комисија је констатовала да су испуњени услови за доношење
одлуке о додели уговора из члана 107. ЗЈН.
Комисија предложила директору Републичке дирекције за имовину Републике Србије
да донесе одлуку о додели уговора понуђачу који је дао благовремену, одговарајућу,
прихватљиву и једину понуду, а то је:
„TEHNIX BEO“ д.о.о. Београд, Булевар Пека Дапчевића 55, Београд.
Директор Републичке дирекције за имовину Републике Србије јe прихватио предлог
Комисије и на основу законског овлашћења донео одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној
набавци добара – Набавка и постављање два монтажно-демонтажна санитарна контејнера, на ГП
Годово и на ГП Прешево, ЈНМВ бр. 20/2019, додељује „TEHNIX BEO“ д.о.о. Београд, Булевар
Пека Дапчевића 55, Београд, са понудом број 24/19 од 24.06.2019. год, заведеној код Наручиоца
под бројем 404-235/19, дана 26.06.2019. год.
Наручилац ће Уговор о јавној набавци закључити у складу са чланом 112. став 2, тачка
5, с обзиром да је достављена само једна понуда.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објаве
одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. ЗЗП се подноси наручиоцу, а
копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних
набавки.
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
директор
_______________________________________
Јован Воркапић
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