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Куршумлија
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2012 и
68/2015), В.Д. Начелника општинске управе општине Куршумлија доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка намештаја за потребе општинске
управе, број јавне набавке 58/2016 УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „ВИЗОР ИНЖЕЊЕРИНГ“
д.о.о. Темерин, ул. Железничка број 23, 21235 Темерин, ПИБ 107038126, мат.број 20729163, број
рачуна 355-3200219612-03, заступник Никола Рибић, као најповољнијем понуђачу по основу
понуде број I-404/1-58-2 од 19.8.2016. године.
Укупна цена: 299.400,00 динара без ПДВ-а, односно 359.280,00 динара са ПДВ-ом;
Ову одлуку у року од три дана објавити на Пoрталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.
Образложење
Наручилац је дана 10.8.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број I-404/1-58/2016, за јавну набавку добара – Набавка намештаја за потребе општинске
управе.
Процењена вредност јавне набавке у укупном износу без ПДВ-а износи 966.666,00 динара.
Ознака за предметну јавну набавку у речнику јавне набавке: 39130000 Канцеларијски
намештај.
Дана 11.8.2016. године наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних
набавки (шифра 1197109) и интернет страни наручиоца: www.kursumlija.org, у складу са чланом 57.
ЗЈН.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 (две) понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и
саставила извештај.
У извештају о стручној оцени понуда, бр. I-404/1-58/2016 од 30.8.2016. године, комисија за
јавне набавке, констатовала је следеће:
Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда приспело је 2 (две) понуде и
то:
1. „Антарес столице“ д.о.о. Сента, ул. Пристанишна број 1, 24400 Сента, ПИБ 105706271,
мат.број 20442794, број рачуна 205-133128-53, заступник Золтан Хорват.
„Антарес столице“ д.о.о. Сента нуди да намештај за потребе општинске управе испоручи по
следећим условима:
Укупна цена: 327.505,00 динара без ПДВ-а, односно 393.006,00 динара са ПДВ-ом;
Рок плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре/рачуна;
Рок важења понуде: 45 дана од дана јавног отварања понуда;
Рок за испоруку 30 дана од дана закључења уговора.
Комисија је прегледала понуду овог понуђача и исту је оценила као одговарајућу и
прихватљиву.
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