
   Javno preduze}e  Vodovod i kanalizacija  
Pirot

                                                                                                    Ул. Војводе Мишића 36, 18300 Пирот 
                                                                                                    Na{ znak 
                                                                                                    Pirot 26.03.2019.godine    
                                                                         

         
     

    -Наручилац:    ЈП“Водовод и канализација“ Пирот
    -Предмет ЈН:  Набавка  радова на  машинском ископу канала за
полагање канализационих и водоводних цеви
   -Шифра из ОРН - 451120000 ископ канала
    -Процењена вредност јавне набавке: 4.900.000,00 динара
     -Јавна набавка мале вредности
   - Јавна набавка подељена у две партије:
 Партија 1. – машински ископ канала за полагање канализационих
цеви
Партија 2 – машински ископ канала за полагање водоводних цеви
  
            Разматрајући приспеле понуде на јавни позив за јавну набавку
радова на  машинском  ископу  канала  за  полагање  канализационих и
водоводних цеви, шифра из ОРН 45112000, број 04/19 (Објављеног на
Порталу јавних набавки 11.03.2019. године), Комисија за јавне набавке
ЈП „Водовод и канализација“ Пирот  је сачинила извештај о стручној
оцени понуда па, сходно члану 108. Закона о јавним набавкама („СЛ.
Гласник  РС  124/12,14/15,68/15)  Наручилац  понуђачима  доставља
следећу:
       
                          ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

-  Додељује  се  уговор  о  јавној  набавци радова ,  шифра из ОРН
45112000,  за  партију  1.  Машински  ископ  канала  за  полагање
канализационих  цеви,     Понуђачу  „С.А.Г.Р.  САША   РАНГЕЛОВ
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“,PIROT,  ул.  Нишавска  број  16,  број  понуде  04/19-7  од  21.03.2019.
годинеа за партију 2, машински ископ канала за полагање водоводних
цеви, Понуђачу: „SOCCI DOO“ Пирот, ул. Лава толстоја бб, лок. 26,
број понуде 04/19-8 од 21.03.2019. године

                          Образложење:

До  истека  рока  за  подношење  понуда   -  21.03.2019.године,  на
адресу Наручиоца пристигле су пет(5) понуда:

1. „Систем СНЛ  Градитељ ДОО“,Лесковац, ул. Страхињића бана
8/3  148  ,  број  понуде 04/19-6  од  21.03.2019.  године.  Укупно
понуђена  цена  по  понуди  за  јавну  набавку  радова  -  Партија1.
износи  2.970.000,00  динара без ПДВ-а.

2. „С.А.Г.Р. САША  РАНГЕЛОВ“,Пирот, ул.  Нишавска 16, број
понуде 04/19-7 од 21.03.2019. године. Укупно понуђена цена по
понуди за јавну набавку радова, Партија 1 –износи  1.155.000,00
динара  без  ПДВ-а.,  а  за  Партију  2,  понуђена  цена  износи
909.000,00 динара без ПДВ-а.
 

3. „SOCCI  DOO“ Пирот, ул. Лава толстоја бб, лок. 26, број понуде
04/19-8 од 21.03.2019. године. Укупно понуђена цена по понуди
за јавну набавку радова, Партија 1 –износи  1.740.000,00  динара
без  ПДВ-а.,  а  за  Партију  2,  понуђена  цена  износи  900.000,00
динара без ПДВ-а.

4. „С.А.Р.  НЕМА  ПРОБЛЕМА“,Пирот, село  Градашница,  број
понуде 04/19-9 од 21.03.2019. године. Укупно понуђена цена по
понуди за јавну набавку радова, Партија 1 –износи  2.600.000,00
динара  без  ПДВ-а.,  а  за  Партију  2,  понуђена  цена  износи
2.100.000,00 динара без ПДВ-а.

5. „ДРУМОВИ  А&Д  ДОО“,Пирот,  ул.  Гњилан  бб,  број  понуде
04/19-10 од 21.03.2019. године. Укупно понуђена цена по понуди
за јавну набавку радова, Партија 1 –износи  2.980.000,00  динара
без ПДВ-а.,  а за Партију 2, понуђена цена износи 1.080..000,00
динара без ПДВ-а.
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          Прихватајући Извештај Комисије о стручној оцени понуда број
04/19-11 од 25.03.2019. године , Наручилац  дана  26.03.2019. године
доноси  одлуку  у  складу  са  чл.108  ЗЈН  и  Уговор  о  јавној  набавци
радова,  додељује: за партију 1. Машински ископ канала за полагање
канализационих  цеви,     Понуђачу  „С.А.Г.Р.  САША   РАНГЕЛОВ
“,PIROT,  ул.  Нишавска  број  16,  број  понуде  04/19-7  од  21.03.2019.
године а за партију 2- Машински ископ канала за полагање водоводних
цеви, Понуђачу: „SOCCI  DOO“ Пирот, ул. Лава толстоја бб, лок. 26,
број понуде 04/19-8 од 21.03.2019. године

Наручилац ће са изабраним понуђачем потписати одговарајући
уговор после истека рока за приговор.

                                               ЈП “ Водовод и канализација“ Пирот
                                                  Зоран Николић, директор

                  ____________________________ 
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