
Јавно предузеће „ПоштаСрбије”
Регионална радна јединица

„Ужице,Шабац,Ваљево“
Обилићева 2, Ужице,  ПАК 500924

Тел.: 031/590-800, факс: 031/590-811, e-mail: rjuzice@jp.ptt.rs
Број: 2017-198063/11
Датум:27. 02 . 2018. године

          На основу члана 107. Став 3.и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („ Сл. Гласник
РС“ бр.  124/12,  14/15 и  68/15 у даљем тексту  Закон)   на  основу тачке  2.Одлуке о  преносу
овлашћења на директоре радних јединица  за спровођење поступка    јавних   набавки у 2017
години.у ЈП “Пошта Србије“ Пов.  Број 2017-26/2 од 31.07.2017. године,и извештаја о стручној
оцени понуда број:2017-198063/9 од 23.02.2018 године ,доносим:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЈН- број 489/2017 - јавна набавка у отвореном поступку

 1.      У отвореном   поступку  јавне  набавке  Редовно одржавање грађевинских  објеката за
потребе РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“, ЈН бр. 489/2017, за коју се спроводи отворени поступак
јавне набавке - Услуга редовног  одржавања објеката на подручју  ПЈ Шабац ,  додели уговор
понуђачу VUXA 10, Шабац,  који  је   у  поступку  предметне  јавне  набавке  доставио
најповољнију понуду, сагласно Извештају о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку
број 2017-198063/9  од 23.02.2018. године.  

2.      Ову одлуку објавити у року од 3 (три) дана од доношења , на  Порталу јавни набавки-
Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца www.posta.rs  ,  

Образложење

      Јавно  предузеће  „Пошта  Србије“,  РРЈ  „Ужице,  Шабац,  Ваљево“,  донело  је  Одлуку о
покретању  поступка  јавне  набавке  број:  2017-198063/1  од  20.12.2017.  године,  у  отвореноом
поступку, бр. ЈН 489/2017.  
     Предмет јавне набавке је: Редовно одржавање грађевинских објеката за потребе РРЈ „Ужице,
Шабац, Ваљево,  процењене вредности 360.000,00 динара без ПДВ-а.
        
На основу Позива за подношење понуда број: 2017-198063/5 од 09.01.2017. године и Конкурсне
документације  који  су  објављени  на  Порталу  јавних  набавки  –  Управе  за  јавне  набавке  и
интернет  страници  наручиоца  www.posta.rs  ,   понуде  су  благовремено  доставили  следећи
понуђачи:

1.  „VUK 035 professional“, Трнава 172, Јагодина, матични број: 21268089, ПИБ: 109923866;   у
укупном износу од 502.000,00  динара без ПДВ-а..
   Увидом у јавни регистар понуђача - предузетника и правних лица утврђено је да је понуђач
регистрован у наведеном регистру, те сходно члану 78. став 5. Закона, наведени понуђач није
био дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.  Доказе о
испуњености додатних услова из члана 76. Закона, понуђач је доставио у виду оверених копија.

2.  VUXA 10 Лазе  Лазаревића  12/1  ,  Шабац,  матични  број:  20680814,  ПИБ:  106787542;    у
укупном износу од 359.600,00  динара без ПДВ-а.
   Увидом у јавни регистар понуђача - предузетника и правних лица утврђено је да је понуђач
VUXA 10  из  Шапца, регистрован у наведеном регистру, те сходно члану 78. став 5. Закона,
наведени  понуђач  није  био  дужан  да  приликом  подношења  понуде  доказује  испуњеност
обавезних  услова.  Доказе  о  испуњености  додатних  услова  из  члана  76.  Закона,  понуђач  је
доставио у виду оверених копија.
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