ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35
Број : 431
Датум : 16.03.2016.године
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“, број 124/2012),
директор ЈКП “Водовод и канализација“ Алексинац доноси :
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА
ПАРТИЈА 1
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКИ И ТЕРЕНСКИ ПРОГРАМ
Редни број
6-340/2016
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР Понуђачу “СОЛО КОМЕРЦ“ ДОО Алексинац, ул. Омладинских
Бригада број 17, Алексинац, заведена под бројем 414 дана 15.03.2016.године у 12.05
часова, Матични број 06860788, Пиб: 100304658, са понуђеном ценом од 75.029,00
динара без ПДВ-а, односно 90.034,00 динара са ПДВ-ом

Образложење
Комисија за јавне набавке је на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности, за набавку добара – Резервни делови за потребе возног парка, коју је дана
03.03.2016.године донео директор Предузећа број 337, објавила Позив за подношење
понуде на Порталу јавних набавки дана 04.03.2016. године и својој интернет страници.
На позив за подношење понуда за набавку добара, Резервни делови за потребе возног
парка, ПАРТИЈА 1 Резервни делови за путнички и теренски програм благовремено се
одазвало 6 понуђача.
Отварање понуда обављено је дана 15.03.2016.године са почетком у 12.45 часова.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда
број: 416 од 15.03.2016.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај број 430 од 16.03.2016. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
Предмет јавне набавке је набавка добара и то РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ
ПАРКА обликована по партијама.
Назив и ознака из општег речника набавки добара Резервни делови за потребе возног
парка је 343300000
Предмет јавне набавке је набавка добара РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ
ПАРКА обликован је у 6 партија с тим да је Извештајем број 430 од 16.03.2016.године
разматрана ПАРТИЈА 1 - Резервни делови за путнички и теренски програм.
Процењена вредност јавне набавке Резервни делови за потребе возног парка је 990.000,00
динара без обрачунатог ПДВ-а а за :
ПАРТИЈУ 1: 155.000,00 динара без ПДВ-а
У поступку јавне набавке за набавку добара Резервни делови за потребе возног парка,
Партија 1 - Резервни делови за путнички и теренски програм учествовало је 6 понуђач са
благовременим понудам и то:

1. „19.Децембар“ Пријепоље, улица Рада Дробњака бб, заведена под бројем 379 дана
10.03.2016.године у 10.00 часова, за партију 1- Резервни делови за путнички и
теренски програм.
2.“FELIX TIM“ DOO, Београд, улица Булевар Деспота Стефана број 81, Београд,
заведена под бројем 396, дана 14.03.2016.године у 9.49 часова за партију 1-Резервни
делови за путнички и теренски програм;
3. „АУТО РУС“ Радња за промет робе на велико и мало, Ниш, улица Обилићев Венац
број 84, Ниш, заведена под бројем 406, дана 15.03.2016.године у 10.30 часова за
партију 1-Резервни делови за путнички и теренски програм
4.“SELEKT KOMERC“ DOO, Ниш, улица број Обилићев Венац број 38 Ниш, заведена
под бројем 407, дана 15.03.2016.године у 10.35 часова за партију 1- Резервни делови
за путнички и теренски програм,
5. ДОО „АРЕНА ПРОМ“ , Ниш, улица Византијски Булевар број 66, заведена под
бројем 410, дана 15.03.2016.године у 11.46 часова за партију 1 - Резервни делови за
путнички и теренски програм,
6.„СОЛО КОМЕРЦ“ ДОО, Алексинац, улица Омладинских бригада број 17, Алексинац,
заведена под бројем 414, дана 15.03.2016.године у 12.04 часова за партију 1Резервни делови за путнички и теренски програм
Основни подаци о понуђачима:
Назив и подаци :
1. „19. Децембар“ Пријепоље, улица Рада Дробњака бб, заведена под бројем 379
дана 10.03.2016.године у 10.00 часова, за партију 1, 2 и 3
ул. Рада Дробњака бб,Пријепоље
матични број понуђача: 07845189
ПИБ : 100808057
Лице овлашћено за потписивање уговора: Вељко Крезовић
Лице за контакт : Вељко Крезовић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 379 дана 10.03.2016.године у 10.00 часова за
партију 1 – Резервни делови за путнички и теренски програм
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 97.300,00 динара без ПДВ-а, 116.760,00 са ПДВ-ом
Рок испоруке 2 дана
Рок важења понуде 35дана
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће:
Понуђач је попунио Изјаву о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама,
попунио је Образац понуде, Образац структуре цена, Модел уговора, Образац изјаве о
независној понуди, Образац изјаве да је уписан у Агенцију за привредне регистре, Изјаву о
поштовању обавеза које произилазе из важећих законских прописа.
Комисија је констатовала да понуда понуђача исправна, не садржи битане недостатаке, као
и то да је понуђена цена у износу од 97.300,00 динара непрелази износ процењене
вредности од 155.000,00 динара те је самим тим понуда понуђача исправана, одговарајућа
и прихватљива.
2.“FELIX TIM“ DOO, Београд, улица Булевар Деспота Стефана број 81, Београд,
заведена под бројем 396, дана 14.03.2016.године у 9.49 часова за партију 1 - резервни
делови за путнички и теренски програм;
ул. Булевар Деспота Стефана број 81
матични број понуђача: 17172212
ПИБ : 100038783
Лице овлашћено за потписивање уговора: Војислав Радовић

Лице за контакт : Иван Ђурановић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 396 дана 14.03.2016.године у 9.49 часова за
партију 1 – Резервни делови за путнички и теренски програм
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 122.440,00 динара без ПДВ-а, 146.928,00 са ПДВ-ом
Рок испоруке 2 дана
Рок важења понуде 30 дана
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће:
Понуђач је попунио Изјаву о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, ,
доставио је изјаву на свом меморандуму наводећи да је уписан у регистар Понуђача ка и
интернет адресе са који се то може утврдити, Доставио је Решење Агенције за привредне
регистре БПН .бр.5339/2014, попунио је Образац понуде, Образац структуре цена, Модел
уговора, Образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве да је уписан у Агенцију за
привредне регистре, изјаву о поштовању обавеза које произилазе из важећих законских
прописа.
Комисија је констатовала да понуда понуђача исправна , не садржи битане недостатаке,
као и то да је понуђена цена у износу од 122.440,00 динара непрелази износ процењене
вредности од 155.000,00 динара те је самим тим понуда понуђача исправана, одговарајућа
и прихватљива.
3. „АУТО РУС“ Радња за промет робе на велико и мало, Ниш, улица Обилићев Венац
број 84, Ниш, заведена под бројем 406, дана 15.03.2016.године у 10.30 часова за
партију 1-резервни делови за путнички и теренски програм
ул. Обилићев Венац број 84, Ниш
матични број понуђача: 52479959
ПИБ : 100504519
Лице овлашћено за потписивање уговора: Николић Никола
Лице за контакт : Николић Никола
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 406 дана 15.03.2016.године у 10.30часова за
партију 1 –Резервни делови за путнички и теренски програм
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 97.995,83 динара без ПДВ-а, 117.595,00 са ПДВ-ом
Рок испоруке 2 дана
Рок важења понуде 30 дана
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће:
Понуђач је попунио Изјаву о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, ,
Доставио је Решење Агенције за привредне регистре БПН. бр.1748/2014, попунио је
Образац понуде, Образац структуре цена, Модел уговора, Образац изјаве о независној
понуди, Образац изјаве да је уписан у Агенцију за привредне регистре, изјаву о поштовању
обавеза које произилазе из важећих законских прописа.
Комисија је констатовала да понуда понуђача исправна , не садржи битане недостатаке,
као и то да је понуђена цена у износу од 97.995,83 динара непрелази износ процењене
вредности од 155.000,00 динара те је самим тим понуда понуђача исправана, одговарајућа
и прихватљива.
4.“SELEKT KOMERC“ DOO, Ниш, улица број Обилићев Венац број 38 Ниш, заведена
под бројем 407, дана 15.03.2016.године у 10.35 часова за партију 1- резервни делови
за путнички и теренски програм,
ул. Обилићев Венац број 38, Ниш
матични број понуђача: 06388035

ПИБ : 103219118
Лице овлашћено за потписивање уговора: Рајко Митић
Лице за контакт : Рајко Митић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 407 дана 15.03.2016.године у 10.35 часова за
партију 1 –Резервни делови за путнички и теренски програм
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 117.071,84 динара без ПДВ-а, 140.486,20 са ПДВ-ом
Рок испоруке 2 дана
Рок важења понуде 45 дана
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће:
Понуђач је попунио Изјаву о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, ,
Доставио је Решење Агенције за привредне регистре да је уписан у регистар понуђача БПН.
бр. 1234/2015, попунио је Образац понуде, Образац структуре цена, Модел уговора,
Образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве да је уписан у Агенцију за привредне
регистре, изјаву о поштовању обавеза које произилазе из важећих законских прописа.
Комисија је констатовала да понуда понуђача исправна , не садржи битане недостатаке,
као и то да је понуђена цена у износу од 117.071,84 динара непрелази износ процењене
вредности од 155.000,00 динара те је самим тим понуда понуђача исправана, одговарајућа
и прихватљива.
5. ДОО „АРЕНА ПРОМ“ , Ниш, улица Византијски Булевар број 66, заведена под
бројем 410, дана 15.03.2016.године у 11.46 часова за партију 1 - резервни делови за пу
тнички и теренски програм
ул. Византијски булевар број 66, Ниш
матични број понуђача: 20145692
ПИБ : 104355157
Лице овлашћено за потписивање уговора: Весна Петковић
Лице за контакт : Драган Петковић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 410 дана 15.03.2016.године у 11.46 часова за
партију 1– Резервни делови за путнички и теренски програм
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 149.872,00 динара без ПДВ-а, 179.846,40 са ПДВ-ом
Рок испоруке 2 дана
Рок важења понуде 180 дана
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће:
Понуђач је попунио Изјаву о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, ,
Доставио је Решење Агенције за привредне регистре БД. бр. 11460/2006, картон
депонованих потписа, оверене потписе лица овлашћених за заступање, потврда о ПИБ-у,
Уверење Управе за финансије Града Ниша, Уверење Пореске управе, Филијала Ниш,
Уверење Министараства унутрашњих послова, Уверење Прекршајног суда Ниш, Уверење
Вишег суда у Београду, Уверење Привредног суда у Нишу, Уверење Основног суда у Нишу,
попунио је Образац понуде, Образац структуре цена, Модел уговора, Образац изјаве о
независној понуди, Образац изјаве да је уписан у Агенцију за привредне регистре, Изјаву о
поштовању обавеза које произилазе из важећих законских прописа.
Комисија је констатовала да понуда понуђача исправна , не садржи битане недостатаке,
као и то да је понуђена цена у износу од 149.872,00 динара непрелази износ процењене
вредности од 155.000,00 динара те је самим тим понуда понуђача исправана, одговарајућа
и прихватљива.

6.„СОЛО КОМЕРЦ“ ДОО, Алексинац, улица Омладинских бригада број 17, Алексинац,
заведена под бројем 414, дана 15.03.2016.године у 12.04 часова за партију 1- резервни
делови за путнички и теренски програм
ул. Омладинских Бригада број 17
матични број понуђача: 06860788
ПИБ : 100304658
Лице овлашћено за потписивање уговора: Ђорђевић Мирослав
Лице за контакт : Ђорђевић Мирослав
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 414 дана 15.03.2016.године у 12.04 часова за
партију 1– Резервни делови за путнички и теренски програм
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 75.029,00 динара без ПДВ-а, 90.034,00 са ПДВ-ом
Рок испоруке 2 дана
Рок важења понуде 45 дана
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће:
Понуђач је попунио Изјаву о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама,
попунио је Образац понуде, Образац структуре цена, Модел уговора, Образац изјаве о
независној понуди, Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих
законских прописа.
Комисија је констатовала да понуда понуђача исправна , не садржи битане недостатаке,
као и то да је понуђена цена у износу од 75.029,00 динара непрелази износ процењене
вредности од 155.000,00 динара те је самим тим понуда понуђача исправана, одговарајућа
и прихватљива.
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Нема понуда које су одбијене
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
1.„СОЛО КОМЕРЦ“ ДОО, Алексинац Понуђена цена : 75.029,00 динара без ПДВ-а,
90.034,00 са ПДВ-ом
2.„19. Децембар“ Пријепоље, понуђена цена : 97.300,00 динара без ПДВ-а, 116.760,00 са
ПДВ-ом
3.„АУТО РУС“ Радња за промет робе на велико и мало Понуђена цена : 97.995,83
динара без ПДВ-а, 117.595,00 са ПДВ-ом
4..“SELEKT KOMERC“ DOO, Ниш, Понуђена цена : 117.071,84 динара без ПДВ-а,
140.486,20 са ПДВ-ом
5.“FELIX TIM“ DOO, Понуђена цена : 122.440,00 динара без ПДВ-а, 146.928,00 са ПДВом
6.ДОО „АРЕНА ПРОМ“ , Ниш, Понуђена цена : 149.872,00 динара без ПДВ-а, 179.846,40
са ПДВ-ом
9. Понуђач којем се додељује уговор:
После прегледа понуда Комисија за јавну набавку констатује да су пристигле понуде
благовремене, да је испуњен услов за доношење Одлуке о додели уговора прописан
чланом 107. Закона о јавним набавкама и предлаже директору Предузећа да донесе
Одлуку о додели уговора Понуђачу “СОЛОКОМЕРЦ“ ДОО Алексинац, ул. Омладинских
Бригада број 17, Алексинац, заведена под бројем 414 дана 15.03.2016.године у 12.05
часова, Матични број 06860788, Пиб: 100304658, са понуђеном ценом од 75.029,00
динара без ПДВ-а, 90.034,00 са ПДВ-ом

Директор ЈКП“Водовод и канализација“ Алексинац је прихватио предлог Комисије за јавну
набавку о додели уговора, те је на основу законских овлашћења донео Одлуку о додели
уговора о јавној набавци добара Резервни делови за потребе возног парка, Партија 1 –
Резервни делови за путнички и теренски програм додељујући уговор понуђачу
“СОЛОКОМЕРЦ“ ДОО, Алексинац, Улица Омладинских Бригада број 17.
Подизвођач: Понуђача је самостално поднео понуду.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
њеног објављивања на Порталу јавних набавки.
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
ДИРЕКТОР
Драгиша Симић

