Јавно комунално предузеће “Комуналне услуге” Алексинац
Књаза Милоша 29, 18220 Алексинац
Телефони;
Централа;
Факс

(018) / 804-510
(018) / 804-034

e-mail :jkpkomusl2007@mts.rs

Број:

Матични подаци;
Регистарски број : 6102632056
Матиични број :
20274328
ПИБ :
104937224
Шифра делатности :
3811

Текући рачуни:
ОТП банка
Комерцијална банка
Интеза банка
Креди агрикол банка
Уни кредит банка

325-9500800011212-7 2
205-117819-02
160-274400-18
330-49000382-18
170-30012866000-07

638/10

Датум 11.04.2016.год.
На основу члана 34. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 68/2015) и Извештаја Комисије о
стручној оцени пријава број 638/8 од 07.04.2016. за јавну набавку број 2/2016., Јавно комунално предузеће
“Комуналне услуге”Алексинац, доноси:

ОДЛУКУ
о признавању квалификација у квалификационом поступку јавне набавке мале
вредности добара, број 2/2016
Јавно комунално предузеће “Комуналне услуге”Алексинац, Књаза Милоша 29, 18220 Алексинац, као наручилац у
квалификационом поступку јавне набавке мале вредности бр.2/2016, признаје квалификацију следећим подносиоцима
пријава;
Заводни
број

Назив подносиоца пријаве

за партију
број

689

“19. Децембар “ д.о.о Пријепоље 31300 , Рада Дробњака бб

1,2,3,4,5

702

“Сити аутотехник” д.o.o Београд 11030, Радничка 37-б

1,2,3,4,5

704

“Владекс” д.о.о Велика Дренова 37245, Крушевачки пут бб

705

“Чајка М” д.о.о Чачак 32103, Булевар ослободилаца 84

5

714

“Гумимпекс” д.о.о Београд 11090, Кружни пут 21ј,Кијево

5

721

“Интерпрогрес” д.о.о Чачак 32000, Обилићева 20/1-2

723

“Хеликс инжењеринг” Београд 11060, Јабучка 9

1,2,3,4,5

724

“Феликс тим” д.о.о Београд 11108, Булевар Деспота Стефана 81

1,2,3,4,5

740

“Астера плус” д.о.о Ниш 18000, Ћеле кула бб, локал 7

1,2,3,4,5

741

“Соло комерц” Алексинац 18220, Омладинских бригада 17

743

ТР “Бата” Алексинац 18220, 7 Јули бб

1,2,3,4,5

744

ТУР “Аутотехна” Крушевац 37000, Хајдук Вељкова 101

1,2,3,4,5

3,4

1,2

1,2

Образложење
Наручилац је дана 21.03.2016.године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 2/2016, за
јавну набавку добара, резервни делови за превозна средства, грађевинске машине и опрему и пнеуматика.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 25.03.2016. године, објавио позив број 638/5 за подношење пријава на
Порталу јавних набавки и на интернет страни www.jkpkomusl.rs.

До истека рока за подношење пријава на адресу наручиоца поднето је 12 пријава.
Након спроведеног отварања пријава Комисија наручиоца је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај
о истом.
1. Врста поступка јавне набавке:
Поступак јавне набавке мале вредности добара – резервни делови за превозна средства, грађевинске машине и
опрему и пнеуматици
2. Јавна набавка је обликована у 5 партија;

Партија 1 – резервни делови за путничка возила
Партија 2 – резервни делови за теретна моторна возила
Партија 3 – резервни делови за грађевинску опрему и машине
Партија 4 – резервни делови за комунална возила
Партија 5 – Пнеуматици за тешка и лака возила

3. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: резервни делови за превозна средства, грађевинске машине и опрему и пнеуматици
Редни број јавне набавке: 2/2016
Укупна процењена вредност јавне набавке :

1.200.000,00 без ПДВа

Износ ПДВа ;

240.000,00

Укупна процењена вредност јавне набавке са ПДВом : 1.440.000,00 са ПДВом, што је и укупна процењена вредност
свих партија заједно.
Набавка ће се вршити одабиром најповољније понуде применом критеријума - најнижа понуђена цена, сходно
предметима јавне набавке за којима се укаже потреба, по партијама. Износ свих набавки у 2016.години за све партије
заједно, биће у износу највише до укупне процењене вредности јавне набавке, односно до 1.200.000,00 динара.

4. Основни подаци о понуђачима и понудама: а) У предметном поступку јавне набавке, до дана и сата одређеног за
подношење понуда, поднето је 12 пријава.
Све пријаве су благовремене, одговарајуће и прихватљиве и испуњавају све услове из члана 75. и 76. Закона.
Завод
ни
број

Назив понуђача

Датум
пријема

Време
пријема

за партију
број

689

“19. Децембар “ д.о.о Пријепоље 31300 , Рада Дробњака бб

29.03.2016

10.49 сати

1,2,3,4,5

702

“Сити аутотехник” д.o.o Београд 11030, Радничка 37-б

31.03.2016

09.53 сати

1,2,3,4,5

704

“Владекс” д.о.о Велика Дренова 37245, Крушевачки пут бб

31.03.2016

11.40 сати

3,4

705

“Чајка М” д.о.о Чачак 32103, Булевар ослободилаца 84

31.03.2016

12.35 сати

5

714

“Гумимпекс” д.о.о Београд 11090, Кружни пут 21ј,Кијево

01.04.2016

10.35 сати

5

721

“Интерпрогрес” д.о.о Чачак 32000, Обилићева 20/1-2

02.04.2016

09.18 сати

1,2

723

“Хеликс инжењеринг” Београд 11060, Јабучка 9

04.04.2016

09.50 сати

1,2,3,4,5

724

“Феликс тим” д.о.о Београд 11108, Булевар Деспота Стефана 81

04.04.2016

09.51 сати

1,2,3,4,5

740

“Астера плус” д.о.о Ниш 18000, Ћеле кула бб, локал 7

05.04.2016

09.15 сати

1,2,3,4,5

741

“Соло комерц” Алексинац 18220, Омладинских бригада 17

05.04.2016

09.22 сати

1,2

743

ТР “Бата” Алексинац 18220, 7 Јули бб

05.04.2016

10.00 сати

1,2,3,4,5

744

ТУР “Аутотехна” Крушевац 37000, Хајдук Вељкова 101

05.04.2016

10.00 сати

1,2,3,4,5

Период за који се признаје квалификација кандидатима је 3 године, са ажурирањем листе кандидата на сваких 6
месеци од дана коначности одлуке о признавању квалификација.

б) Називи, односно имена подносилаца пријава чије су пријаве одбијене и разлози за њихово одбијање:
Нема одбијених пријава
5 . Наручилац је извршио оцењивање пријава, за све пријаве које су благовремене, одговарајуће и прихватљиве и у
потпуности испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и услове из конкурсне документације
наручиоца.

6. Наручилац после стручне оцене пријава констатује да услове за квалификацију испуњавају следећи подносиоци
пријава.
Завод
ни
број

за партију
број

Назив понуђача

689

“19. Децембар “ д.о.о Пријепоље 31300 , Рада Дробњака бб

1,2,3,4,5

702

“Сити аутотехник” д.o.o Београд 11030, Радничка 37-б

1,2,3,4,5

704

“Владекс” д.о.о Велика Дренова 37245, Крушевачки пут бб

705

“Чајка М” д.о.о Чачак 32103, Булевар ослободилаца 84

5

714

“Гумимпекс” д.о.о Београд 11090, Кружни пут 21ј,Кијево

5

721

“Интерпрогрес” д.о.о Чачак 32000, Обилићева 20/1-2

723

“Хеликс инжењеринг” Београд 11060, Јабучка 9

1,2,3,4,5

724

“Феликс тим” д.о.о Београд 11108, Булевар Деспота Стефана 81

1,2,3,4,5

740

“Астера плус” д.о.о Ниш 18000, Ћеле кула бб, локал 7

1,2,3,4,5

741

“Соло комерц” Алексинац 18220, Омладинских бригада 17

743

ТР “Бата” Алексинац 18220, 7 Јули бб

1,2,3,4,5

744

ТУР “Аутотехна” Крушевац 37000, Хајдук Вељкова 101

1,2,3,4,5

7. Изабрани подносиоци пријава извршавају набавку уз помоћ подизвођача: ДА

3,4

1,2

1,2

НЕ

8. Директор је прихватио оцену Комисије за јавну набавку број 2/2016 о испуњености претходно одређених услова за
квалификацију и на основу члана 34. став 5. Закона о јавним набавкама донео одлуку о признавању квалификације као
у изреци ове одлуке.

9. Период на који се кандидатима признаје квалификација је 3 године од дана коначности одлуке о признавању
квалификација.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се поднети захтев за
заштиту права у року од 5 дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Овлашћено лице наручиоца
Директор
_________________________

Доставити:
– на Портал јавних набавки
– на интернет страни наручиоца www.jkpkomusl.rs
– за документацију

