ЈКП,,КОМУНАЛАЦ”КУЛА
29.новембра бр. 4, Кула
Број
: 1465/2017
Датум : 17.05.2017.године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набавку мале вредности у поступку ЈНМВ бр.
17/2017 број 1464 од 17.05.2017.године, директор наручиоца : ЈКП,,Комуналац“ Кула, 29.новембра бр.4
Кула, доноси:

О Д Л У К У
о додели уговора
У поступку јавне набавке мале вредности : резервни делови за возила за 2017. годину
ЈНМВ бр. 17/2017, уговор о јавној набавци се додељује понуђачу :
Партија 16. : ,,RENO RUSKAI “ Сремска Каменица
Партија 18. : ,,ALMEX“ d.o.o. Панчево
Партија 19. : ,,МАИС КОММЕРЦ“ д.о.о. Нови Сад
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ :
Комисија за ЈНМВ 17/2017 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА ЗА 2017.ГОДИНУ- ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК ЗА :
ПАРТИЈУ 16. РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ,,DACIA DUSTER " СА УГРАДЊОМ У ГАРАНТНОМ РОКУ; ПАРТИЈА 18.
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТРАКТОР ,,CLAS" СА УГРАДЊОМ У ГАРАНТНОМ РОКУ и ПАРТИЈА 19.РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
ЗА КОСАЧИЦЕ ,,JOHN DEERE" СА УГРАДЊОМ У ГАРАНТНОМ РОКУ, именована Решењем број 1266/2017 од
20.04.2017.године, саставила је Извештај о стручној оцени понуда у наведеном поступку у коме је наведено следеће:
1) предмет јавне набавке : добра.
2) процењену вредност јавне набавке: укупно 240.000,00 динара: Партија 16.РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ,,DACIA
DUSTER " СА УГРАДЊОМ У ГАРАНТНОМ РОКУ- 30.000,00; Партија 18. РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТРАКТОР ,,CLAS" СА
УГРАДЊОМ У ГАРАНТНОМ РОКУ -60.000,00 и Партија 19.РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КОСАЧИЦЕ ,,JOHN DEERE" СА
УГРАДЊОМ У ГАРАНТНОМ РОКУ - 150.000,00.
3)
основне податке о понуђачима:
1. ,,ALMEX“ d.o.o. Панчево, Јабучки пут бр. 82, МБ: 08325316, ПИБ: 100958453, са понуђеном ценом за
партију 18.- 48.031,50динара без ПДВ-а, односно 57.637,80 са ПДВ-ом; рок важења понуде : 45 дана; рок плаћања:
15 дана; самостално подноси понуду.
2. ,,RENO RUSKAI “ Сремска Каменица, Андреа Рускаи ПР, Мали до 11/2 Сремска Каменица, МБ: 50702332, ПИБ:
100803801, са понуђеном ценом за : партију 16.-24.165,80 динара без ПДВ-а, односно 28.998,96 са ПДВ-ом; рок
важења понуде: 30 дан, рок плаћања: 30 дана; самостално подноси понуду.
3. ,,MAIS COMMERCE“ d.o.o. Novi Sad, Руменачка бр. 21, Нови Сад, МБ:08618038; ПИБ:101690860, са понуђеном
ценом за партију 19. од 41.202,70 динара без ПДВ-а; односно 49.443,24 динара са ПДВ-ом; рок важења понуде : 31
дан; рок плаћања : 45 дана, самостално подноси понуду.
4) понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда:
Рачунском провером понуде ,,ALMEX“ d.o.o. Панчево, Јабучки пут бр. 82, МБ: 08325316, ПИБ: 100958453, са
понуђеном ценом за партију 18 од 48.031,50динара без ПДВ-а Комисија је установила да је понуђач, под ставком 1 и
4 , дао цену за 10 литара уља уместо јединичну цену за 1 литар.Наручилац је, дана 16.05.2017.године, позвао
понуђача да се изјасни да ли је у својој понуди погрешно дао јединичну цену и да се у остављеном року изјасни да ли
је сагласан да се у складу са чланом 93 Закона о јавним набавкама и тачке 14 Упутства понуђачима како да сачине
понуду из Конкурсне документације, сагласан да се изврши исправка рачунске грешке. Позвани понуђач се изјавом
од 17.05.2017.године изјаснио да је погрешно унео цену за 10 литара SLACC 15 W 40 уместо за 1 литар и да је
сагласан да се изврши рачунска исправка понуде. Након исправке, Комисија констатује да је укупна цена за партију
18 наведеног понуђача утврђена на износ од : 39.111,42 динара без ПДВ-а.
5) начин примене методологије доделе пондера - критеријум за доделу уговора: најнижа
понуђена цена (за све партије).
Све приспеле понуде су прихватљиве, па су рангиране на следећи начин :
ПАРТИЈА 16. (процењена вредност 30.000,00 динара без ПДВ-а)
1. ,,RENO RUSKAI “ Сремска Каменица................. 24.165,80

ПАРТИЈА 18. (процењена вредност 60.000,00 динара без ПДВ-а)
1. ,,ALMEX“ d.o.o. Панчево........................................ 39.111,42
ПАРТИЈА 19. (процењена вредност 150.000,00 динара без ПДВ-а)
1.,,МАИС КОММЕРЦ“ д.о.о. Нови Сад ........................... 41.202,70
6)

назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ

подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач:
Партија 16. : ,,RENO RUSKAI “ Сремска Каменица
Партија 18. : ,,ALMEX“ d.o.o. Панчево
Партија 19. : ,,МАИС КОММЕРЦ“ д.о.о. Нови Сад

На основу Извештаја Комисије, имало се основа за доношењем горње одлуке .
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки .
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту
права, које садржи податке из Прилога 3 Љ из Закона о јавним набавкама.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу
педвиђеном у Закону о јавним набавкама ''Сл. гласник РС'' бр. 124/12,14/15 и 68/15.
корисник: Буџет Републике Србије,
сврха: ЗЗП, ЈКП Комуналац Кула, бр. ЈНМВ 17/2017.
износ: 60.000,00 РСД
рачун: 840-30678845-06 : шифра плаћања 153 или 253: број модела: 97: позив на број 17/2017.

директор
Миљанић Дамјан
__________________
М.П.

Доставити :
1.
2.

Архиви
Објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници ЈКП,,Комуналац“ Кула.

