Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“, на основу Извештаја о стручној оцени
понуда бр. 1187/6 од 04.12.2018. год., а сходно чл. 107 ст. 3., 108 и 149 Закона о јавним
набавкама („Сл. гл. РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доноси следећу
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Додељује се уговор у поступку јавне набавке радова – Ручни ископ земље у
широком ископу током археолошких истраживања археолошког налазишта Анине,
ЈНР 3/2018, понуђачу Г.Р. „Светозар Ђурић“, Душанова 115а, Ваљево, ПИБ:
104992300, МБ: 60660000.
Образложење
Наручилац Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“ из Ваљева, ул. Милована
Глишића бр. 2, покренуо је дана 23.11.2018. год. поступак јавне набавке мале вредности
бр. ЈНР 3/2018 – Ручни ископ земље у широком ископу током археолошких истраживања
археолошког налазишта Анине, ознака из општег речника набавки: 45112450 радови на
ископу на археолошким налазиштима.
Благовремено je пристиглa једна понуда која је у свему одговарајућа и
прихватљива, и то понуђача Г.Р. „Светозар Ђурић“, Душанова 115а, Ваљево.
Комисија за јавну набавку је након спроведеног поступка отварања понуда и
сачињавања записника о отварању понуда, приступила стручној оцени понуда и сачинила
Извештај о стручној оцени понуда бр. 1187/6 од 04.12.2018. год., а који је усвојен од
стране наручиоца.
Обзиром да је поднета једна понуда која је благовремена и у свему одговарајућа и
прихватљива, комисија Завода за заштиту споменика културе „Ваљево“ за предметну
јавну набавку предложила је да се уговор додели понуђачу Г.Р. „Светозар Ђурић“,
Душанова 115а, Ваљево, са понуђеном ценом радног сата од 390,00 динара без ПДВ-а, по
ангажованом раднику, а који предлог је наручилац усвојио.
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.
ПРАВНА ПОУКА:
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту
права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки и исти се предаје и наручиоцу, а све у
року од пет дана од дана пријема одлуке, уз уплату
таксе у износу од 60.000,00 динара на одређени
рачун буџета Републике Србије.
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