ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35
Број : 1688
Датум : 16.08.2017.године
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“, број 124/2012, 68/2015),
директор ЈКП “Водовод и канализација“ Алексинац доноси :
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ
–ДОБАРА –

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ ИНСТРУМЕНАТА КОД ОВЛАШЋЕНОГ
СЕРВИСЕРА

ПАРТИЈА 1 - Резервни делови за сервисирање WTW
Редни број
26-1631/2017

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР
Понуђачу „SUPERLAB“ Нови Београд, улица Милутина
Миланковића број 25, заведена под бројем 1674 дана 15.08.2017.године у 9.45 часова за
Партију 1 – Резервни делови за срвисирање WTW, Матични број 17051717, Пиб:
101822498, са понуђеном ценом од 125.052,00 динара без ПДВ-а, односно 150.062,40
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 СЕРВИСИРАЊЕ ИНСТРУМЕНАТА КОД
ОВЛАШЋЕНОГ СЕРВИСЕРА, Партија 1 Резервни делови за ервисирање WTW коју је дана
07.08.2017.године донео директор Предузећа број 1629, објавила Позив за подношење
понуда на Порталу јавних набавки дана 08.08.2017. године и својој интернет страници.
На позив за подношење понуда за набавку добара, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ
ИНСТРУМЕНАТА КОД ОВЛАШЋЕНОГ СЕРВИСЕРА, Партија 1 Резервни делови за
ервисирање WTW благовремено се одазвло 2 понуђача.
Отварање понуда обављено је Комисијски дана 16.08.2017.године са почетком у 10.15
часова.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда
број: 1682 од 16.08.2017.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени
понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 1684 од 16.08.2017. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
Предмет јавне набавке је набавка Добара и то РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ

ИНСТРУМЕНАТА КОД ОВЛАШЋЕНОГ СЕРВИСЕРА

Назив и ознака из општег речника набавки Добара и то РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА
СЕРВИСИРАЊЕ ИНСТРУМЕНАТА КОД ОВЛАШЋЕНОГ СЕРВИСЕРА је 31512000, 31711140
Предмет јавне набавке РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ ИНСТРУМЕНАТА КОД
ОВЛАШЋЕНОГ СЕРВИСЕРА обликован по партијама с тим да Наручилац овим Извештајем
разматра понуде само за

ПАРТИЈУ 1 - Резервни делови за ервисирање WTW
Процењена вредност РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ ИНСТРУМЕНАТА
ОВЛАШЋЕНОГ СЕРВИСЕРА је 460.000,00 динара без ПДВ-а и то :
ПАРТИЈУ 1 - Резервни делови за ервисирање WTW је 200.000,00 динара без ПДВ-а.

КОД

Благовремено, односно до 16.08.2017.године 10.00 часова примљене су понуда, и то
1. „GOLDEN LAB & ENGINEERING“ Земун, улица Угриновачка број 118, заведена под
бројем 1673 дана 15.08.2017.године у 9.30 часова за Партију 1 – Резервни делови за
срвисирање WTW
2. „SUPERLAB“ Нови Београд, улица Милутина Миланковића број 25, заведена под бројем
1674 дана 15.08.2017.године у 9.45 часова за Партију 1 – Резервни делови за
срвисирање WTW
Нема неблаговремених понуда
Критеријум за доделу понуда је најнижа понуђена цена.
Основни подаци о понуђачима:
Назив и подаци :
1.„GOLDEN LAB & ENGINEERING“ Земун, улица Угриновачка број 118, заведена под
бројем 1673 дана 15.08.2017.године у 9.30 часова за Партију 1 – Резервни делови за
срвисирање WTW
ул. Угриновачка број 118, Земун
матични број понуђача: 20022655
ПИБ : 103811920
Лице овлашћено за потписивање уговора: Мила Чардаклија
Лице за контакт : Јован Мићовић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 1673 дана 15.08.2017.године у 9.30 часова,
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 127.438,00 динара без ПДВ-а, односно 152.925,60 динара са ПДВом
Рок важења понуде 75 дана од дана отварања понуда
Увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће:
Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, доставио је Извод из
каталога са означеним резервним деловима које нуди, доставио је важећу писмену
ауторизацију (сагласност) произвођача да може понудити добра која су тражена конкурсном
документацијом као и доказ да је исти овлашћени сервисер Произвођача у Србији.
Понуђач је уредно попунио Образац да је уписан у Регистар Понуђача, као и Изјаву на свом
меморандуму наводећи интренет адресу где су подаци о Понуђачу јавнно доступни уз коју
је доставио и Решење из Регистра понуђача, понуђач је уредно попунио и модел уговора.
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда Понуђача исправна
одговарајућа и прихватљива имајући у виду понуђену цену у односу на процењену вреност
конкретне партије, наиме процењена вредност конкретне партије је 200.000,00 динара без
ПДВ-а док је понуђач доставио понуду у износу од 127.438,00динара без ПДВ-а.
2.„SUPERLAB“ Нови Београд, улица Милутина Миланковића број 25, заведена под
бројем 1674 дана 15.08.2017.године у 9.45 часова за Партију 1 – Резервни делови за
срвисирање WTW
ул. Милутина Миланковића број 25, Нови Београд
матични број понуђача: 17051717
ПИБ : 101822498
Лице овлашћено за потписивање уговора: Владан Коцић

Лице за контакт : Јелена Вучићевић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 1674 дана 15.08.2017.године у 9.45 часова,
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 125.052,00 динара без ПДВ-а, односно 150.062,40 динара са ПДВом
Рок важења понуде 61 дана
Увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће:
Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, доставио је Извод из
каталога са означеним резервним деловима које нуди, понуђач је доставио Изјаву на свом
меморандуму о испуњености услова из члана 75 и 76 Закона са навођењем интернет
адресе на којој су подаци о понуђачу јавно доступни, као и Изјаву о поштовању обавеза које
произилазе из важећих прописа, доставио је и Извод о регистрваним подацима из Регистра
Понуђача, Решење из Регистра понуђача, доставио је и дозволу за обављање промета на
велико и мало издату од стране Министарства здравља, као и дозволу за обављање
делатноси нарочито опасних хемикалија издату од стране Министарства енергетике,
доставио је и фотокопије важећих сертификата, као и важећу писмену ауторизацију
(сагласност) произвођача да може понудити добра која су тражена конкурсном
документацијом као и доказ да је исти овлашћени сервисер Произвођача у Србији уз коју је
доставио и фотокопију МА Обрасца, као и фотокопију радне књижице.
Уредно је попунио Изјаву да је уписан у регистар понуђача, понуђач је уредно попунио и
модел уговора.
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда Понуђача исправна
одговарајућа и прихватљива имајући у виду понуђену цену у односу на процењену вреност
конкретне партије, наиме процењена вредност конкретне партије је 200.000,00 динара без
ПДВ-а док је понуђач доставио понуду у износу од 125.052,00 динара без ПДВ-а.
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Нема понуда које су одбијене.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена за доделу
уговора:
1. „SUPERLAB“ Нови Београд Понуђена цена : 125.052,00 динара без ПДВ-а, односно
150.062,40 динара са ПДВ-ом
2. „GOLDEN LAB & ENGINEERING“ Земун, Понуђена цена : 127.438,00 динара без
ПДВ-а, односно 152.925,60 динара са ПДВ-ом
9. Понуђач којем се додељује уговор:
После прегледа понуда Комисија за јавну набавку констатује да су пристигла 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 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ
ИНСТРУМЕНАТА КОД ОВЛАШЋЕНОГ СЕРВИСЕРА, Партија 1-Резервни делови за ервисирање
WTW и Уговор додели Понуђачу „SUPERLAB“ Нови Београд, улица Милутина Миланковића
број 25, заведена под бројем 1674 дана 15.08.2017.године у 9.45 часова за Партију 1 –
Резервни делови за срвисирање WTW, Матични број 17051717, Пиб: 101822498, са
понуђеном ценом од 125.052,00 динара без ПДВ-а, односно 150.062,40 динара 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 СЕРВИСИРАЊЕ ИНСТРУМЕНАТА КОД
ОВЛАШЋЕНОГ СЕРВИСЕРА, Партија 1 - Резервни делови за ервисирање WTW и Уговор
додели Понуђачу „SUPERLAB“ Нови Београд, улица Милутина Миланковића број 25,
заведена под бројем 1674 дана 15.08.2017.године у 9.45 часова за Партију 1 – Резервни
делови за срвисирање WTW.
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

