ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35
Број : 482
Датум : 22.03.2016.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
ПОГОНСКА ГОРИВА
ПАРТИЈА 2 УЉА ЗА ОДМАЗИВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ
Редни број
8-382/2016
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР Понуђачу ДОО „ВИСКОЛ 2003“, улица Новосадски пут број
106, Ветерник, Нови Сад, заведена под бројем 457 дана 21.03.2016.године у 9.20
часова, Матични број 21010111, Пиб: 108491763, са понуђеном ценом од 75.695,00
динара без ПДВ-а, односно 90.834,00 са ПДВ-ом.

Образложење
Комисија за јавне набавке је на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности, за набавку добара – Погонска горива, Партија 2 - Уља за одмазивање и
средства за подмазивање, коју је дана 11.03.2016.године донео директор Предузећа број
380, објавила Позив за подношење понуде на Порталу јавних набавки дана 11.03.2016.
године и својој интернет страници.
На позив за подношење понуда за набавку добара, Поонска горива, Партија 2 - Уља за
одмазивање и средства за подмазивање благовремено се одазвало 3 понуђача.
Отварање понуда обављено је дана 21.03.2016.године са почетком у 10,15 часова.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда
број: 464 од 21.03.2016.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај број 481 од 22.03.2016. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
Предмет јавне набавке је набавка добара и то Погонаска горива, Парија 2 - Уља за
одмазивање и средства за подмазивање.
Назив и ознака из општег речника набавки добара Погонска горива, Партија 2 - Уља за
одмазивање и средства за подмазивање је 09100000, 09211000, 09211100
Предмет јавне набавке обликован у две партије, с тим да је Наручилац сада покренуо
набавку само за Партију 2 - Уља за одмазивање и средства за подмазивање.
Процењена вредност јавне набавке Погонска горива, Партија 2 - Уља за одмазивање и
средства за подмазивање је 150.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а
У поступку јавне набавке за набавку добара Погонска горива, Партија 2 Уља за одмазивање
и средства за подмазивање учествовало је 3 понуђача са благовременим понудама и то:
1. „АУТОМЕХАНИКА ПРОМЕТ“ ДОО Београд, улица Милешевска број 28, заведена
под бројем 445 дана 17.03.2016.године у 9.56 часова, код понуђача заведена под
бројем 28 дана 16.03.2016.године
2. ДОО „ВИСКОЛ 2003“, улица Новосадски пут број 106, Ветерник, Нови Сад, заведена
под бројем 457 дана 21.03.2016.године у 9.20 часова

3. “СОЛО КОМЕРЦ“ ДОО, улица Омладинских бригада број 17, Алексинац, заведена
под бројем 460 дана 21.03.2016.године у 9.26 часова
Неблаговремене понуде:
Нема неблаговремених понуда
Елемент критеријума : најнижа понуђена цена
Назив и седиште понуђача:
1„АУТОМЕХАНИКА ПРОМЕТ“ ДОО Београд, улица Милешевска број 28, заведена под
бројем 445 дана 17.03.2016.године у 9.56 часова, код понуђача заведена под бројем 28
дана 16.03.2016.године
ул. Милешевска број 28, Београд,
матични број понуђача: 06711286
ПИБ :100123848
Лице овлашћено за потписивање уговора: Радомир Петровић
Лице за контакт : Љубиша Радивојевић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 445 дана 17.03.2016.године у 9.56 часова, а код
Понуђача заведена под бројем 28 дана 16.03.2016.године
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 38.200,00 динара без ПДВ-а, односно 45.840,00 са ПДВ-ом
Рок плаћања одложено у року од 45 дана
Рок испоруке 3 дана
Рок важења понуде 35 дана
Увидом
у
конкурсну
документацију
Комисија
је
констатовала
следеће:
Понуђач је приликом попуљавања Обрасца структуре цена – Спецификације начинио
рачунску грешку, наиме јединичну цену није множио количином већ количином паковања
тако да је у вези са тим Комисија упутила Захтев Понуђачу за исправку рачунске грешке
настале у Обрасцу структуре цена - Спецификацији а самим тим и у Обрасцу понуде.
Затев за испарвком рачунске грешке заведен је под бројем 467 дана 21.03.2016.године и
Понуђач је доставио одговор по истом заведен под бројем 467/1 дана 21.03.2016.године.
У достављеном одговору тј. у исправљеном Обрасцу структуре цена –Специфкацији
укупна понуђена цена Понуђача је 148.600,00 динара без ПДВ-а односно 178.320,00 динара
са ПДВ-ом.
Даљим увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала да је Понуђач на свом
меморандуму доставио Изјаву са навођењем интернет адресе на којој су тражени подаци
јавно доступни и уз исту доставио је Решење Агенције за привредне регистре да је уписан у
регистар Понуђача БПН.бр.925/2013 од 31.10.2013.године.
Понуђач је уредно попунио Образац понуде, Образац Изјаве о испуњености обавезних
услова, Модел уговора, Образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве о упису у
Регистар понуђача , Образац изјаве о испуњености услова из члана 75 став 2 ЗЈН.
На основу напред наведеног Комисија је констатовала да је понуда понуђача исправна,
одговарајућа и прихватљива имајући у виду понуђену цену у односу на процењену
вредност набавке.
2. ДОО „ВИСКОЛ 2003“, улица Новосадски пут број 106, Ветерник, Нови Сад, заведена
под бројем 457 дана 21.03.2016.године у 9.20 часова
ул. Новосадски пут број 106
матични број понуђача: 21010111
ПИБ :108491763

Лице овлашћено за потписивање уговора: Љубиша Дедовић
Лице за контакт : Љубиша Дедовић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 457 дана 21.03.2016.године у 9.20 часова,
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 75.695,00 динара без ПДВ-а, односно 90.834,00 са ПДВ-ом
Рок плаћања у року од 45 дана
Рок испоруке 2 дана
Рок важења понуде 60 дана
Увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће:
Понуђач је на свом меморандуму доставио Изјаву у којој наводи да је уписан у регистар
Понуђача уз коју је доставио Решење Агенције за привредне регистре БПН.бр.2781/2015 од
06.07.2016.године.
Понуђач је уредно попунио Образац изјаве о испуњености услова из члана 75 ЗЈН, Образац
понуде, Образац структуре цена Спецификације, Модел уговора, Образац Изјаве о
независној понуди, Образац изјаве о упису у регистар Понуђача као и Образац Изјаве о
испуњености услова из члана 75 став 2 ЗЈН.
На основу напред наведеног Комисија је констатовала да је понуда понуђача исправна,
одговарајућа и прихватљива имајући у виду понуђену цену у односу на процењену
вредност набавке.
3.“СОЛО КОМЕРЦ“ ДОО, улица Омладинских бригада број 17, Алексинац, заведена
под бројем 460 дана 21.03.2016.године у 9.26 часова
ул. Омладинских бригада број 17
матични број понуђача: 06860788
ПИБ :1003040658
Лице овлашћено за потписивање уговора: Мирослав Ђорђевић
Лице за контакт : Мирослав Ђорђевић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 460 дана 21.03.2016.године у 9.26 часова,
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 102.230,00 динара без ПДВ-а, односно 122.676,00 са ПДВ-ом
Рок плаћања у року од 45 дана
Рок испоруке 2 дана
Рок важења понуде 45 дана
Увидом у Конкурсну документацију Комисија је Констатовала:
Понуђач је уредно попунио Образац изјаве о испуњености услова из члана 75 ЗЈН, Образац
понуде, Модел уговора, Образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве о испуњености
услова из члана 75 став 2 ЗЈН, Образац структуре цена-Спецификације.
На основу напред наведеног Комисија је констатовала да је понуда понуђача исправна,
одговарајућа и прихватљива имајући у виду понуђену цену у односу на процењену
вредност набавке.
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.
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена за доделу
уговора:
1. ДОО „ВИСКОЛ 2003“, Понуђена цена: 75.695,00 динара без ПДВ-а, односно
90.834,00 са ПДВ-ом

2. “СОЛО КОМЕРЦ“ ДОО, Понуђена цена: 102.230,00 динара без ПДВ-а, односно
122.676,00 са ПДВ-ом
3. „АУТОМЕХАНИКА ПРОМЕТ“ ДОО, Понуђена цена: 148.600,00 динара без ПДВ-а
односно 178.320,00 динара 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 за јавну набавку добара Погонска горива, Партија 2 Уља за
одмазивање и средства за подмазивање Понуђачу ДОО „ВИСКОЛ 2003“, улица
Новосадски пут број 106, Ветерник, Нови Сад, заведена под бројем 457 дана
21.03.2016.године у 9.20 часова, Матични број 21010111, Пиб: 108491763, са понуђеном
ценом од 75.695,00 динара без ПДВ-а, односно 90.834,00 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 Погонска горива, Партија 2 - Уља за одмазивање и
средства за подмазивање додељујући уговор понуђачу ДОО „ВИСКОЛ 2003“, улица
Новосадски пут број 106, Ветерник, Нови Сад, заведена под бројем 457 дана
21.03.2016.године у 9.20 часова.
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

