ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35
Број : 2280
Датум : 05.10.2018.године
Врста поступка: Oтворени Поступак јавне набавке
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“, број 68/2015), директор
ЈКП “Водовод и канализација“ Алексинац доноси :
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА НАБАВКУ
–ДОБАРА –
ТЕРЕТНО ВОЗИЛО
Редни број
34-2077/2018
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР Понуђачу „AUTO MG COMMERCE“ DОО Ниш, улица Стари
пут Београд Ниш бб 7, заведена под бројем 2271 дана 04.10.2018.године у 9.30
часова, заведена код Понуђача под бројем 143/18 дана 02.10.2018.године, матични број
понуђача 06958303, ПИБ : 101531376, са понуђеном ценом од 6.490.000,00 динара без
ПДВ-а, односно 7.788.000,00 динара са ПДВ-ом.

Образложење
Комисија за јавне набавке је на основу Одлуке о покретању отвореног поступка јавне
набавке, за набавку добара – Теретно возило, коју је дана 03.92018.године донео
директор Предузећа број 2075 објавила Позив за подношење понуде на Порталу јавних
набавки дана 03.9.2018. године и својој интернет страници.
На позив за подношење понуда за набавку добара, Теретно возило благовремено се
одазвао 1 понуђач.
Отварање понуда обављено је дана 04.10.2018.године са почетком у 10,15 часова.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда
број: 2273 од 04.10.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај број 2279 од 05.10.2018. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
Предмет јавне набавке је набавка добара и то Теретно возило
Назив и ознака из општег речника набавки добара Терeтно возило је 34113300
Предмет јавне набавке обликован у целини.
Процењена вредност јавне набавке
Теретно возило
је 6.500.000,00 динара без
обрачунатог ПДВ-а.
У поступку јавне набавке за набавку добара Теретно возило учествовао је 1 понуђач са
благовременом понудом и то:
1. „AUTO MG COMMERCE“ DОО Ниш, улица Стари пут Београд Ниш бб 7, заведена
под бројем 2271 дана 04.10.2018.године у 9.30 часова,
Неблаговремене понуде:
Нема неблаговремених понуда
Елемент критеријума : најнижа понуђена цена
Назив и седиште понуђача:

1. „AUTO MG COMMERCE“ DОО Ниш, улица Стари пут Београд Ниш бб 7, заведена
под бројем 2271 дана 04.10.2018.године у 9.30 часова,
ул. Стари ауто пу Београ Ниш бб
матични број понуђача 06958303
ПИБ :101531376
Лице овлашћено за потписивање уговора: Грујовић Иван
Лице за контакт : Симић Јован
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 2271 дана 04.10.2018.године у 9.30 часова,
заведена код Понуђача под бројем 143/18 дана 02.10.2018.године
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 6.490.000,00 динара без ПДВ-а, односно 7.788.000,00 динара са
ПДВ-ом
Рок важења понуде 60 дана
Детаљним увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће:

Понуђач је уредно је попунио обрасце који чине саставни део понуде.
Попунио је Изјаву да је уписан у регистар понуђача уз коју је доставио Решење из
Регистра понуђача Агенције за привредне регистре.
Уредно је попунио Изјаву о обавези достављања меница.
Понуђач је на свом меморандуму доставио је опис техничких карактеристика
понуђеног добра, који садржати техничке карактеристике које захтева Наручилац,
потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом
Понуђч је доставио и Потврду произвођача возила да понуђено добро испуњава
све захтеване техничке карактеристике
Понуђач је доставио и Овлашћење произвођача за учествовање у јавној набавци
ЈН.БР. 34-2077/2018 издато од стране произвођача возила којим доказује
оригиналност добара и право понуђача да нуди и продаје предметна добра
Понуђач је доставио и Списак овлашћених сервиса за понуђена добра на
територији Републике Србије оверен од стране произвођача понуђеног добра, са
адресама и контакт телефонима.
Понуђач је доставио и потврде о референтним набавкама са датумима и називима
купца којима је извршио испоруку камиона од 01.01.2017.године до момента
објављивања позива.
Понуђач је доставио и Фотокопије важећих сертификата СРПС ИСО 9001.2008 или
одговарајући, сертификат СРПС ИСО 14001.2015 или одговрајући и сертификат
СРПС ОКСАС 18001: 2008 или одговарајући
Понуђач је на свом меморандуму доставио Техничку спецификацију понуђеног
добра
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је Понуда Понуђача
исправна одговарајућа и прихватљива, узимајући у обзир и понуђену цену у односу
на процењену вредност конкретне набавке.
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. „AUTO MG COMMERCE“ DОО са понуђеном ценом од 6.490.000,00 динара без ПДВ-а,
односно 7.788.000,00 динара са ПДВ-ом.
9. Понуђач којем се додељује уговор:
После прегледа понуда Комисија за јавну набавку констатује да је пристигла понуда
благовремена, 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 Теретно возило и исти додели Понуђачу
„AUTO MG COMMERCE“ DОО Ниш, улица Стари пут Београд Ниш бб 7, заведена под
бројем 2271 дана 04.10.2018.године у 9.30 часова, заведена код Понуђача под бројем
143/18 дана 02.10.2018.године, матични број понуђача 06958303, ПИБ : 101531376, са
понуђеном ценом од 6.490.000,00 динара без ПДВ-а, односно 7.788.000,00 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 Теретно возило додељујући уговор Понуђачу „AUTO MG
COMMERCE“ DОО Ниш, улица Стари пут Београд Ниш бб 7, заведена под бројем 2271
дана 04.10.2018.године у 9.30 часова, заведена код Понуђача под бројем 143/18 дана
02.10.2018.године.
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 10 дана од
дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки.
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
ДИРЕКТОР
Драгиша Симић

