ЈКП,,КОМУНАЛАЦ”КУЛА
29.новембра бр.4, Кула
Број
: 1059/2019
Датум : 23.04.2019.године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије“ број
124/2012, 14/2015 I 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набавку мале вредности у поступку ЈНМВ бр.
12/2019 број : 1056/2019 од 23.04.2019.године, в.д.директора 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 обликованој по партијама : одржавање возила у
2019.години ЈНМВ број 12/2019, уг
овор о јавној набавци се додељује понуђачу :
ПАРТИЈА 1.
„MAIS COMMERCE“ д.о.о. НОВИ САД, Руменачка бр.21, Нови Сад,
ПАРТИЈА 2.
„MAIS COMMERCE“ д.о.о. НОВИ САД, Руменачка бр.21, Нови Сад,
ПАРТИЈА 3.
„MAIS COMMERCE“ д.о.о. НОВИ САД, Руменачка бр.21, Нови Сад,
ПАРТИЈА 4.
СЗР „СТАНКОВИЋ“ Црвенка, Жарка Зрењанина бр.151, Црвенка.
ПАРТИЈА 5.
,,СТИЛ ПРОФИЛ“д.о.о. КУЛА, И.Л.Рибара 25Б, Кула
ПАРТИЈА 6.
„MМВ АЛАТИ д.о.о. Сомбор, Коњовићева бр.6, Сомбор
ПАРТИЈА 7.
,,ЗМР,,ЧЕЛИК“ КУЛА, Јосипа Крамера бр.59,Кула.
ПАРТИЈА 8.
АМК,,БУДУЋНОСТ -ТУРИНГ“ д.о.о. Врбас, Ивана Милутиновића бр.12,Врбас.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ :
1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

предмет јавне набавке : услуге.
податке из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку : УСЛУГЕ тачка 1.2.1. –
одржавање возила.
процењену вредност јавне набавке: партија 1.аутомеханичарске услуге на возилима и
надградњама са одржавањем електро-хидрауличних инсталација аутоматике на надградњама радних
машина 1.150.000,00; партија 2.хидропнеуматске услуге на возилима и надградњама са одржавањем
електро-хидрауличних инсталација аутоматике на надградњама радних машина - 700.000,00;партија
3.аутоелектричарске услуге -55.000,00; партија
4.аутолимарске услуге -140.000,00;партија
5.вулканизерске услуге -200.000,00; партија 6.одржавање моторних тримера и моторних тестера 100.000,00; партија 7.металостругарске услуге-300.000,00 и партија 8.сервис тахографа – 55.000,00 по
годинама:2019-2.580.000,00 и 2020-120.000,00.
евентуална одступања од плана набавки са образложењем; /
ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак, разлоге и околности
које оправдавају примену тог поступка : јавна набавка мале вредности, набавке до 5.000.000,00
динара, обликована по партијама.
ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са другим наручиоцем у складу са чланом 50.
овог закона, основне податке о том наручиоцу:
основне податке о понуђачима:
1) СЗР ,,СТАНКОВИЋ“ МИЛАН СТАНКОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ЦРВЕНКА, Жарка Зрењанина бр.

8)
9)
10)

11)

12)
13)

151, Црвенка; МБ: 60964700; ПИБ:105312923; за ПАРТИЈУ :4. АУТОЛИМАРСКЕ УСЛУГЕ са
понуђеном ценом од : 104.000,00 динара без ПДВ-а; гарантни рок : 12 месеци; рок важења понуде :
60 дана ; рок плаћања : 45 дана; самостално подноси понуду.
2) ЗАНАТСКА МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКА РАДЊА,,ЧЕЛИК“ ФЕРЕНЦ ПУШКАШ ПРЕДУЗЕТНИК
КУЛА, Јосипа Крамера бр.59, Кула, МБ:56451196, ПИБ: 103521366, за ПАРТИЈУ
7:МЕТАЛОСТРУГАРСКЕ УСЛУГЕ са понуђеном ценом од 296.505,00 динара без ПДВ-а, гарантни
рок : 12 месеци, рок важења понуде : 30 дана и роком плаћања од 45 дана; самостално подноси
понуду.
3),,ММВ АЛАТИ“ д.о.о., Коњовићева бр. 6, Сомбор; МБ:20762624, ПИБ: 107248846, за ПАРТИЈУ
6:ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ТРИМЕРА И МОТОРНИХ ТЕСТЕРА са понуђеном ценом од 83.921,65
динара без ПДВ-а, гарантни рок : 6 месеци, рок важења понуде : 30 дана и роком плаћања од 30
дана, самостално подноси понуду.
4) АМК,,БУДУЋНОСТ –ТУРИНГ“ д.о.о. Врбас; Ивана Милутиновића бр. 12, 21460 Врбас;
МБ:20368969; ПИБ:105397573; за ПАРТИЈУ 8:СЕРВИС ТАХОГРАФА са понуђеном ценом од :
55.000,00динара без ПДВ-а; гарантни рок : 12 месеци ; рок важења понуде : 35 дана; рок плаћања :
45 дана; самостално подноси понуду.
5) „MAIS COMMERCE“ d.o.o. NOVI SAD, Руменачка бр.21, Нови Сад, МБ:08618038, ПИБ :
101690860, за ПАРТИЈУ 1. АУТОМЕХАНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ НА ВОЗИЛИМА И НАДГРАДЊАМА СА
ОДРЖАВАЊЕМ ЕЛЕКТРО-ХИДРАУЛИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТИКЕ НА НАДГРАДЊАМА
РАДНИХ МАШИНА, са укупно понуђеном ценом од 1.110.000,00 динара без ПДВ-а, ГАРАНТНИ РОК
12 МЕСЕЦИ; за ПАРТИЈУ 2. ХИДРОПНЕУМАТСКЕ УСЛУГЕ НА ВОЗИЛИМА И НАДГРАДЊАМА СА
ОДРЖАВАЊЕМ ЕЛЕКТРОХИДРАУЛИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТИКЕ НА НАДГРАДЊАМА
РАДНИХ МАШИНА, са укупном понуђеном ценом од : 684.700,00 динара без ПДВ-а И ГАРАНТНИМ
РОКОМ ОД 12 МЕСЕЦИ; за ПАРТИЈУ 3. Аутоелектричарске услуге , СА ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ ОД :
54.250,00 dinara bez PDV-a, ГАРАНЦИЈА : 12 МЕСЕЦИ. За све партије понуђач даје следеће: РОК
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ : 35 ДАНА; РОК ПЛАЋАЊА : 45 ДАНА ; САМОСТАЛНО ПОДНОСИ ПОНУДУ ЗА
СВЕ ПАРТИЈЕ .
6)САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА ВУЛКАНИЗЕРСКА И ТРГОВИНСКА РАДЊА ,, САВА“ ИЛИЋ
МИОДРАГ ПРЕДУЗЕТНИК КУЛА, Исе Секицког бр. 97А, Кула, МБ:50186806; ПИБ:100582784 за
ПАРТИЈУ 5 : ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ, са укупном понуђеном ценом од : 198.828,70 динара без
ПДВ-а; гаранција : 12 месеци; рок важења понуде : 90 дана; рок плаћања од 45 дана; самостално
подноси понуду.
7) ,,СТИЛ ПРОФИЛ“ д.о.о. КУЛА, Иве Лоле Рибара 25Б, Кула, МБ:20763418, ПИБ: 107252297; за
ПАРТИЈУ 5. ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ са понуђеном ценом од 178.020.00 динара без ПДВ-а,
гаранција 12 месеци; рок важења понуде : 30 дана; рок плаћања : 45 дана; самостално подноси
понуду.
Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда:
Све пристигле понуде су благовремене и одговарајуће.
ако је поднета само једна понуда, мишљење комисије о разлозима који су узроковали
подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним поступцима
обезбеди конкуренција у поступку : Комисија Наручиоца је објавила Позив за подношење понуде
и Конкурсну документацију у складу са законом.
ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима који
су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена процењена
вредност:
ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који
је утврђена та цена:
критеријум за доделу уговор: економски најповољнија понуда применом подкритеријума :
понуђена цена – 90 пондера(према формули најнижа понуђена цена подељено са ценом
оцењиване понуде пута максимални број пондера-90) и гарантни рок за извршену услугу-6-12
месеци - 5 пондера и 12 и више месеци – 10 пондера).
Оцењивање и рангирање прихватљивих понуда је извршено на следећи начин :
ПАРТИЈА 1.
1. „MAIS COMMERCE“ д.о.о. НОВИ САД, Руменачка бр.21, Нови Сад …100 пондера, како следи :
-понуђена цена
-90 пондера : 1.110.000,00 (најнижа понуђена цена) х 90
1.110.000,00 (цена оцењиване понуде)
-гарантни рок за извршену услугу
- 10 пондера(12 месеци).
ПАРТИЈА 2.
1. „MAIS COMMERCE“ д.о.о. НОВИ САД, Руменачка бр.21, …100 пондера, како следи :

-понуђена цена

-90 пондера : 684.700,00(најнижа понуђена цена) х 90
684.700,00 (цена оцењиване понуде)
-гарантни рок за извршену услугу
- 10 пондера(12 месеци)
ПАРТИЈА 3.
1. „MAIS COMMERCE“ д.о.о. НОВИ САД, Руменачка бр.21, …100 пондера, како следи
-понуђена цена
-90 пондера:54.250,00 (најнижа понуђена цена) х 90
54.250,00 (цена оцењиване понуде)
-гарантни рок за извршену услугу
- 10 пондера (12 месеци)
ПАРТИЈА 4.
1. СЗР „СТАНКОВИЋ“ Црвенка, Жарка Зрењанина бр.151, …100 пондера, како следи :
-понуђена цена
-90 пондера : 104.000,00(најнижа понуђена цена) х 90
104.000,00 (цена оцењиване понуде)
-гарантни рок за извршену услугу
- 10 пондера(12 месеци)
ПАРТИЈА 5.
1. СЗВТР,, САВА“ КУЛА, Исе Секицког бр. 97А, Кула ……… 90,58 пондера како следи :
-понуђена цена
-80,58 пондера: 178.020,00 (најнижа понуђена цена) х 90
198.828,70(цена оцењиване понуде)
-гарантни рок за звршену услугу
- 10 пондера(12 месеци)
2. ,,СТИЛ ПРОФИЛ“д.о.о. КУЛА, И.Л.Рибара 25Б Кула ……… 100 пондера како следи :
-понуђена цена
-90 пондера: 178.020,00 (најнижа понуђена цена) х 90
178.020,00 (цена оцењиване понуде)
-гарантни рок за извршену услугу
- 10 пондера(12 месеци)
ПАРТИЈА 6.
1. „MМВ АЛАТИ д.о.о. Сомбор, Коњовићева бр.6,.............…95 пондера, како следи :
-понуђена цена
-90 пондера: 83.921,65 (најнижа понуђена цена) х 90
83.921,65 (цена оцењиване понуде)
-гарантни рок за извршену услугу
- 5 пондера(6 месеци)
ПАРТИЈА 7.
1. ЗМР,,ЧЕЛИК“ КУЛА, Јосипа Крамера бр.59,Кула, …………100 пондера како следи :
-понуђена цена
-90 пондера:296.505,00(најнижа понуђена цена) х 90
296.505,00 (цена оцењиване понуде)
-гарантни рок за извршену услугу
- 10 пондера (12 месеци)
ПАРТИЈА 8.
1. АМК,,БУДУЋНОСТ -ТУРИНГ“ д.о.о. Врбас, Ивана Милутиновића бр.12,……100 пондера како
следи :
-понуђена цена
-90 пондера:55.000,00(најнижа понуђена цена) х 90
55.000,00 (цена оцењиване понуде)
-гарантни рок за извршену услугу
- 10 пондера (12 месеци)
14)

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 1.
„MAIS COMMERCE“ д.о.о. НОВИ САД, Руменачка бр.21, Нови Сад,
ПАРТИЈА 2.
„MAIS COMMERCE“ д.о.о. НОВИ САД, Руменачка бр.21, Нови Сад,
ПАРТИЈА 3.
„MAIS COMMERCE“ д.о.о. НОВИ САД, Руменачка бр.21, Нови Сад,
ПАРТИЈА 4.
СЗР „СТАНКОВИЋ“ Црвенка, Жарка Зрењанина бр.151, Црвенка.
ПАРТИЈА 5.
,,СТИЛ ПРОФИЛ“д.о.о. КУЛА, И.Л.Рибара 25Б, Кула
ПАРТИЈА 6.
„MМВ АЛАТИ д.о.о. Сомбор, Коњовићева бр.6, Сомбор

ПАРТИЈА 7.
,,ЗМР,,ЧЕЛИК“ КУЛА, Јосипа Крамера бр.59,Кула.
ПАРТИЈА 8.
АМК,,БУДУЋНОСТ -ТУРИНГ“ д.о.о. Врбас, Ивана Милутиновића бр.12,Врбас.

На основу изнетог, 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 12/2019.
износ: 60.000,00 РСД
рачун: 840-30678845-06 : шифра плаћања 153 или 253: број модела: 97: позив на број 12/2019.

в.д.директора
Пешић Марко
__________________
М.П.

Доставити :
1.
2)

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

