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969/15

Датум 06.07.2016.год.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 68/2015) и
Извештаја о стручној оцени Комисије за јавну набавку 2074/9 од 18.02.2016.год., Јавно
комунално предузеће “Комуналне услуге”Алексинац, доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора
Наручилац је дана 17.05.2016.године донео одлуку о покретању отвореног поступка бр. 4/2016,
за јавну набавку добара, по партијама, камион са надградњом – аутосмећар В-16 м/3.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 02.06.2016. године, објавио позив број 969/6 за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и на Порталу службених гласила Републике
Србије и базе прописа и својој интернет страни.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднета је само једна понуда за партију 1
односно; камион-основно возило; шасија са кабином и мотором.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај о истом.
1. Врста предмета јавне набавке: отворени поступак набавке добара по партијама– камион са
надграњом-аутосмећар, OРН- 34140000 (тешка моторна возила), ОРН-42418940 - опрема за
руковање контејнерима.
2. Јавна набавка је обликована по партијама, у две партије
2.1 Партија 1, камион – основно возило; шасија са кабином и мотором, OРН- 34140000 тешка моторна возила
2.2 Партија 2, надградња камиона – аутосмећар В-16 м/3, ОРН-42418940- опрема за руковање
контејнерима
3. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: камион са надградњом-аутосмећар В-16 м/3
Редни број јавне набавке: 4/2016

Укупна процењена вредност јавне набавке : 12.000.000,00 без ПДВа
Износ ПДВа ;

2.400.000,00

Процењена вредност јавне набавке :

14.400.000,00 са ПДВом

Процењена вредност за партију 1:

7.000.000,00 без ПДВа

Износ ПДВа ;

1.400.000,00

Процењена вредност за партију 1:

8.400.000,00 са ПДВом

Процењена вредност за партију 2 :

5.000.000,00 без ПДВа

Износ ПДВа ;

1.000.000,00

Процењена вредност за партију 2 :

6.000.000,00 са ПДВом

Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: Набавка је предвиђена у Плану
набавки за 2016.годину – набавка добра под редним бројем 1.1.2. и финансијском Плану - страна
34, редни број 3, финансира се из сопствених средстава.
У Плану јавних набавки, набавка је предвиђена под бројем 1.1.2, ОРН 42415210 – радна возила
опремљена уређајима за подизање терета. За спровођење поступка набавке планиран је
отворени поступак са оквирним датумом покретања поступка Јун 2016, а за оквирни датум
извршења уговора предвиђен је јул 2016. Поступак је спроведен у две партије ; партија 1;
камион-основно возило, OРН- 34140000 (тешка моторна возила) и партија 2; надградња
камиона – аутосмећар, ОРН 42418940 опрема за руковање контејнерима За извор финансирања
предвиђена су сопствена средства, а утврђивање процењене вредности утврђено је на основу
испитивања понуђених цена на домаћем тржишту.

4. Основни подаци о понуђачима и понудама:
а) У предметном поступку јавне набавке, до дана и сата одређеног за подношење понуда, за
партију 1, камион – основно возило, поднета је само једна понуда која је благовремена,
одговарајућа и прихватљива. Понуда испуњава све услове према спецификацији тражених
техничких карактеристика. За одабир повољније понуде примењено је оцењивање понуда по
критеријуму економски најповољнија понуда, односно пондерисање према елементима
критеријума ; најнижа понуђена цена и рок испоруке.

Назив/име понуђача
AUTO MG COMMERC DOO,
Стари пут Бг.-Ниш бб, 18000 Ниш

Број под којим
је понуда
заведена

Датум и час
пријема
понуде

За партију број

1230

04/07/16

1

11.13 сати

Понуђено је возило марке Iveco, тип возила ML180E25, чије карактеристике у свему одговарају техничкој
спецификацији из конкурсне документације. Понуђена цена возила је 6.490.000,00 без ПДВа, рок испоруке
добра је 10 данa од дана потписивања уговора, начин испоруке добра је на адресу наручиоца, рок плаћања
у року од 45 дана, понуђен је гарантни лист и ИСО сертификати, гарантни период 2 године за механичке и
електронске делове, време реаговања на позив за сервисирање је 24 сата и рок важности понуде је 60 дана.
Гарантовани рок за обезбеђивање механичких и електронских делова је 5 година од истека гарантног рока.
Финансијско обезбеђење – меница, поднета је уз понуду. Порекло добра је Италија (ЕУ).
Регистарски број 131570407, матични број 06958303, ПИБ 101531376, пословни рачун 160-6630-71, Банка
Интеса, овлашћено лице за потписивање уговора Милоје Грујовић.

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Нема одбијених понуда

ц) Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене ако је иста разлог
одбијања понуде:
Није понуђена неуобичајено ниска цена

д) Евентуална одступања од плана јавних набавки;
Нема одступања од плана јавних набавки

е) Јавна набавка се спроводи са другим наручиоцем;
Јавна набавка се не спроводи са другим наручиоцем
5. Начин оцењивања понуда за доделу уговора за партију 1
У случају партије 1, камион - основно возило поднетa је једна понуда.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Критеријум ; најнижа понуђена цена

процењена вредност ; 7.000.000,00 рсд без пдв

најнижа понуђена цена

6.490.000,00 рсд без пдв

највиша понуђена цена

6.490.000,00 рсд без пдв

прихватљива цена

6.490.000,00 рсд без пдв

Рок испоруке (највише 10 дана од дана потписивања уговора)

10 дана

6.

Комисија је извршила оцењивање понуда на следећи начин;

Наручилац није извршио

упоређивање са другим понудама. Како је приспела само једна понуда која је благовремена,
одговарајућа и прихватљива, тако понуђач AUTO MG COMMERC DOO, Стари пут Бг.-Ниш бб,
18000 Ниш, према свему понуђеном у понуди, дао је цену која одговара процењеној вредности јавне
набавке за партију 1 и рок испоруке од највише 10 дана од дана потписивања уговора.
7. Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор за партију 1; камион – основно
возило; шасија са кабином и мотором, треба доделити: AUTO MG COMMERC DOO, Стари пут
Бг.-Ниш бб, 18000 Ниш, Регистарски број 131570407, матични број 06958303, ПИБ 101531376,
пословни рачун 160-6630-71, Банка Интеса, овлашћено лице за потписивање уговора Милоје
Грујовић, која у свему одговара техничким карактеристикама у траженој техничкој спецификацији,
понуђеној цени и року испоруке.

8. Изабрани понуђач за партију 1 извршава набавку уз помоћ подизвођача: ДА

НЕ

9. Вредност уговора о јавној набавци камиона – основно возило је 6.490.000,00 (без ПДВ-а), из
нос обрачунатог ПДВа је 1.298.000,00 односно 7.788.000,00 (са ПДВ-ом).
10. Како је у поступку јавне набавке поднета само једна понуда, Комисија констатује да су се

стекли услови из члана 112. став 2. тачка 5. Закона о ЈН и предлаже директору да потпише
уговор са одабраним понуђачем.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се поднети
захтев за заштиту права у року од 10 дана
од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.

Овлашћено лице
ЈКП “Комуналне услуге“ Алексинац
__________________________________
Директор Будимир Марковић, дипл.инг.грађ
Доставити:

на Портал јавних набавки

на интернет страну наручиоца

комисији

правној служби

