ВОЈНА ПОШТА
Бр. 9845
број 1246- 11
10.07.2018.године
ВАЉЕВО
На основу члана 118. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС (СВЈ1 29/2014 и
9/2017) и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), Решења о финансирању Војске за 2018. годину и Одлуке о покретању услуге број
1246-3 од 06.07.2018. године, д о н о с и м:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ НАРУЦБЕНИЦЕ:
1. Извршити услугу испитивања појаве цурења на топловодној мрежи у касарни „Војвода
Живојин Мишић“ према одлуци о покретању ЈН број 1246-3 од 10.07.2018. године.
2. Наведену услугу извршити од даваоца услуга ван ВС ЈКП „Водовод“ Ваљево који има
закључен оквирни споразум број 345-15 од 17.04.2018. године и који је доставио понуду у
износу од 3.000,00 динара без ПДВ-а по 1 часу, издавањем наруџбенице.
3. Наведену ЈН извршиће лица одређена решењем број 1246-4 од 06.07.2018. године до
12.07.2018. године.
4. Исплату рачуна извршити из расхода ВП 9845 Ваљево, шифра 192, извор финансирања
"01" - буџет, за 2018. годину, по конту 4251, а на основу Плана јавних набавки добара,
услуга и радова за 2018. годину.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ:
- Реализатор набавке упутио је позив за достављање понуда понуђачима који испуњавају
услове за учешће у надметању (по оквирном споразуму број број 345-15 од 17.04.2018.
године).
- Понуде у запечаћеној коверти, у траженом року, доставило је 2 (два) понуђач.
Понуде предузећа „Брза Вода“ и ЈКП „Водовод“ су евидентиране у деловоднику ВП 9845
Ваљево под бројем 1246-7 од 09.07.2018. године и под бројем 1246-8 од 09.07.2018.
године. Наведене понуде су отворене дана 09.07.2018. године у 12.15 часова, о чему је
вођен записник о отварању понуда број 1246-9 од 09.07.2018. године.
- Отварању понуда није присуствовао представник понуђача.
- На основу наведеног, реализатор набавке је констатовао следеће:
- Да су пристигле 2 (две) понуде
- Да је понуда понуђача „Брза Вода“ неодговарајућа јер вредност понуде прелази
процењену вредност набавке.
- Да је понуда ЈКП „Водовод“ Ваљево одговарајућа и да није било непотпуних и
неодоговарајућих понуда и да су се на основу чл. 105. став 1. Закона о јавним
набавкама (СГ РС бр. 124/2Ш2, ~ТО2Ш5 и 68/2015) стекли услови за доделу
наруџбенице која има битне е л ^ е н т ^ Ј ^ в о р а ,

Сходно наведеном а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), реализатор набавке је дао предлог да се понуђачу „Занус
пумпе“ доо Ваљево изда наруџбеница за извршење услуге, према следећем:
Ред.
бр.

Структура понуде

1

Исптивање цурења на топловодној мрежи

2
3

Гаранција на извршене услуге и уграђене делове
Реализација испоруке

ДМ/НИ.

Достављено:
- Уз предмет за ЈН бр. 87/2018.
Објављено на интернет страници:
- \у\у\у.паћауке.тос1.цоу.гз
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