
 

ЈП “Ковински комуналац“ Ковин 

Број: 02-605/7-16 

ЈНМВ број: I-014/1-16 

Дана: 17.03.2016. 

К о в и н  

 

 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС 124/12, 14/2015 и 68/2015), 

одговорно лице наручиоца ЈП “Ковински комуналац“ Ковин, доноси 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Бира се као најповољнија понуда понуђача: 

1. ДОО „Гроуп Енигма МЦ“ ПД Крушевац, број понуде заведене код Наручиоца 02-783/1-16 од 

10.03.2016.године, за набавку резервних делова за теретна возила, доставна возила и аутомобиле по II партији 

(делови за грађевинске машине) и по VI партији (делови за радну машину ЈЦБ) и 

2. ДОО „Славија ауто“ Панчево, број понуде заведене код Наручиоца 02-788/1-16 од 10.03.2016.године, за 

набавку резервних делова за теретна возила, доставна возила и аутомобиле по III партији (делови за путничка 

возила) и по V партији (делови за тракторе). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Наручилац је дана 29.02.2016.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности број I-014/1-16, за набавку резервних делова за теретна возила, доставна возила и аутомобиле. 

За наведену набавку наручилац је објавио јавни позив за прикупљање понуда и конкурсну 

документацију на Порталу јавних набавки дана 02.03.2016.године. 

 До истека рока за подношење понуда, тј. до 10.03.2016.године на адресу наручиоца пристигле су 

понуде следећих понуђача и то у наведеном редоследу: 

 

Након спроведног отварања понуда Комисија за јавну набавку приступила је стручној оцени 

понуда и сачинила извештај о истом. 

 У извештају о стручној оцени понуда број 02-605/6-16 od 15.03.2016.године, Комисија за јавну 

набавку констатовала је следеће: 

 

1. Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке је набавка резервних делова за теретна возила, доставна возила и 

аутомобиле, процењене вредности 2.000.000,00 динара без ПДВ-а. Набавка је подељена у шест партија.  

Редни број јавне набавке је I-014/1-16. 

Процењена вредност јавне набавке ( без ПДВ-а)  је: 

- за прву партију  550.000,00 динара (делови за камионе) 

- другу партију  650.000,00 динара ( делови за грађевинске машине) 

- трећу партију  200.000,00 динара (делови за путничка возила) 

- четврту партију  100.000,00 динара (аутоелектрика) 

- пету партију  200.000,00 динара ( делови за трактор) и за  

- шесту партију  300.000,00 динара без ПДВ-а (делови за радну машину ЈЦБ) 

 

 

 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив или шифра ппонуђача Датум 

пријема 

Време 

пријема 

02-733/1-16 ДОО „19.децембар“ Пријепоље 08.03.2016. 08:30 

02-751/1-16 ДОО „Ортекс УРО Гроуп“ Крушевац 09.03.2016. 08:30 

02-756/1-16 ДОО „Ауто промет“ Нови Сад 09.03.2016. 10:50 

02-783/1-16 ДОО „Гроуп Енигма МЦ“ ПД Крушевац 10.03.2016. 08:30 

02-788/1-16 ДОО „Славија ауто“ Панчево 10.03.2016. 10:20 

02-789/1-16 Група понуђача ДОО „Беопрактик“ Београд и ДОО 

„Dragon Fly“ Београд 

10.03.2016. 10:25 



Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) je за: 

- другу партију  650.000,00 динара ( делови за грађевинске машине) 

- трећу партију  200.000,00 динара (делови за путничка возила) 

- пету партију  200.000,00 динара ( делови за трактор) и за  

- шесту партију  300.000,00 динара без ПДВ-а (делови за радну машину ЈЦБ) 

     

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) je: 

- другу партију  780.000,00 динара ( делови за грађевинске машине) 

- трећу партију  240.000,00 динара (делови за путничка возила) 

- пету партију  240.000,00 динара ( делови за трактор) и за  

- шесту партију  330.000,00 динара без ПДВ-а (делови за радну машину ЈЦБ) 

 

 

2. Понуде понуђача ДОО „19.децембар“ Пријепоље, ДОО „Ауто промет“ Нови Сад, ДОО „Славија ауто“ 

Панчево и  група понуђача ДОО „Беопрактик“ Београд и  ДОО„Dragon Fly“ Београд за I i IV партију оцењене 

су као неприхватљиве  у смислу члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама који каже “прихватљива 

понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је 

одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази 

износ процењене вредности јавне набавке”. 

Горе наведене понуде понуђача прелазе износ процењене вредности за I и IV партију. 

Процењена вредност за I партију износи 550.000,00 динара, док понуде понуђача износе ДОО „19.децембар“ 

Пријепоље – 557.767,00 динара, ДОО „Ауто промет“ Нови Сад – 1.057.947,00 динара, ДОО „Славија ауто“ 

Панчево – 956.390,00 динара и  група понуђача ДОО „Беопрактик“ Београд и  ДОО„Dragon Fly“ Београд – 

604.950,00 динара. 

Процењена вредност за IV партију износи 100.000,00 динара, док понуде понуђача износе ДОО 

„19.децембар“ Пријепоље – 108.735,00 динара (уместо 67.490,00, добијена писмена сагласност за исправку 

рачунске грешке) ДОО „Ауто промет“ Нови Сад – 174.486,00 динара, ДОО „Славија ауто“ Панчево – 

166.711,00 динара и  група понуђача ДОО „Беопрактик“ Београд и  ДОО„Dragon Fly“ Београд – 110.195,00 

динара. 

 

Понуда понуђача ДОО „Ортекс УРО Гроуп“ Крушевац оцењена је као неприхватљива у смислу члана 3. став 

1. тачка 33. Закона о јавним набавкама који каже “прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју 

наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава 

права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке”. 
Комисија је након отварања и прегледа, понуду понуђача ДОО „Ортекс УРО Гроуп“ Крушевац оценила као 
неприхватљиву јер понуђач није доставио тражене доказе о испуњености додатних услова за учешће у 
поступку у погледу кадровског капацитета. Конкурсном документацијом је захтевано достављање фотокопије 
М образаца (најмање 3 запослена) и уговора о раду или уговора о делу или уговора о вршењу повремени и 
привременим послова за све запослене (најмање 3 запослена или по другом основу ангажованих радника на 
пословима продаје и испоруке делова), док је понуђач доставио само М обрасце, а не и угороре о раду или 
уговоре о делу или уговоре о вршењу повремени и привременим послов. Понуђач такође није доставио модел 
уговора за сваку понуђену партију за коју је поднео понуду већ је приложен само један модел уговора за обе 
партије за које је поднео понуду. 
 

 

3. Критеријум за оцењивање понуда је „економски најповољнија понуда“ и то на основу следећих елемената 

критеријума: 

- Цена    50 пондера  

- Рок испоруке  20 пондера 

- Начин испоруке  15 пондера 

- Услови плаћања  15 пондера  

 

 

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА – Ц ( 50  пондера ) 

Упоређује се укупна цена без ПДВ-а за сваку од понуда појединачно. Понуда са најнижом ценом 

добија максималан број пондера. Остале понуде добијају пондере тако што се укупан број пондера множи са 

односом  минималне цене и цене понуде која се пондерише. 

 

            Ц мин    Ц мин – Најнижа цена од свих понуда које се пондерише 

Ц = ------------- х БП   Ц пон  - Цена понуде која се пондерише 

            Ц пон          БП – број пондера 



 

2. РОК ИСПОРУКЕ – Р ( 20 пондера ) 

Пондерише се рок испоруке, односно преузимања добра тако што се пондери додељују за: 

- рок испоруке 1 дан  20 пондера 

- рок испоруке 2 дана  10 пондера 

- рок испоруке више од 2 дана   0 пондера 

 

 

3. НАЧИН ИСПОРУКЕ – Р ( 15 пондера ) 

Пондерише се начин испоруке тако што се пондери додељују за: 

- лична достава на адреси наручиоца    15 пондера 

- достава брзом (курирском) поштом на адреси наручиоца  10 пондера 

- испорука на адреси понуђача (магацин или продавница понуђача)   0 пондера 

 

 

4. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА – УП ( 15 пондера ) 

Понуђачу није дозвољно да захтева аванс. Упоређује се број дана одложеног плаћања (максимално 45 

дана), за сваку од понуда појединачно. Понуда са најдужим роком одложеног плаћања добија максималан број 

пондера. Остале понуде добијају пондере тако што се укупан број бодова множи са односом дужине 

одложеног плаћања понуде која се бодује и понуде са најдужим роком одложеног плаћања. 

 

УП пон               УП мах – Најдужи рок одложеног плаћања од свих понуда које се бодују 

УП = ---------------- х ББ              УП пон  - Услови плаћања понуде која се пондерише 

 УП мах                 БП – број пондера 

 

 

 

 

I ПАРТИЈА 

 Како су све понуде понуђача који су поднели понуде за I партију (ДОО „19.децембар“ 

Пријепоље, ДОО „Ауто промет“ Нови Сад, ДОО „Славија ауто“ Панчево и  група понуђача ДОО 

„Беопрактик“ Београд и  ДОО„Dragon Fly“ Београд) оцењене као неприхватљиве из разлога што прелазе 

процењену вредност јавне набавке за I партију (550.000,00 динара), те се нису стекли услови за доделу 

уговора, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка за I партију и исту расписати поново када се за то 

стекну Законом прописани услови. 

 

 
II ПАРТИЈА - ПОНУЂАЧИ – цена и комерцијални услови 

   

„Гроуп Енигма МЦ“ Крушевац 

 

„Славија ауто“ Панчево 

Група понуђача „Беопрактик“ 

Београд и  „Dragon Fly“ 

Београд 

Цена 199.552,00 Цена 367.186,00 Цена 220.640,00 

Рок испоруке 1 дан Рок испоруке 1 дан Рок испоруке 1 дан 

Начин испоруке лична достава Начин испоруке лична достава Начин испоруке брза пошта 

Пл.одложено 45 дана Пл.одложено 45 дана Пл.одложено 45 дана 

 

      

 

 

Број 

бодова „Гроуп Енигма МЦ“ 

Крушевац 

 

 

„Славија ауто“ 

Панчево 

Група понуђача 

„Беопрактик“ 

Београд и  „Dragon 

Fly“ Београд 

Цена                       50 50 27,16 45,22 

Рок испоруке            20 20 20 20 

Начин испоруке 15 15 15 10 

Услови плаћања    15 15 15 15 

УКУПНО:  100 77,16 90,22 

 

 



Након извршеног пондерисања, оцењена је као економски најповољнија понуда понуђача ДОО 

„Гроуп Енигма МЦ“ ПД Крушевац, број понуде заведене код Наручиоца 02-783/1-16 од 10.03.2016.године, те 

Комисија за јавну набавку предлаже Наручиоцу њихов избор за јавну набавку број I-014/1-16, набавка 

резервних делова за теретна возила, доставна возила и аутомобиле по II партији (делови за грађевинске 

машине). 

 

 

III ПАРТИЈА - ПОНУЂАЧИ – цена и комерцијални услови 

 

Након рачунске провере уочена је грешка у сабирању код понуђача ДОО „Славија ауто“ Панчево 

и након добијене писмене сагласности за исправку рачунске грешке Комисија констатује да понуда износи 

177.781,00 динара (уместо 142.026,00 динара). 

   

 

„Славија ауто“ Панчево 

Група понуђача „Беопрактик“ 

Београд и  „Dragon Fly“ 

Београд 

Цена 177.781,00 Цена 185.192,00 

Рок испоруке 1 дан Рок испоруке 1 дан 

Начин испоруке лична достава Начин испоруке лична достава 

Пл.одложено 45 дана Пл.одложено 45 дана 

 

      

 

 

Број 

бодова 

 

„Славија ауто“ 

Панчево 

Група понуђача 

„Беопрактик“ Београд и  

„Dragon Fly“ Београд 

Цена                       50 50 48 

Рок испоруке            20 20 20 

Начин испоруке 15 15 15 

Услови плаћања    15 15 15 

УКУПНО:  100 98 

 

Након извршеног пондерисања, оцењена је као економски најповољнија понуда понуђача ДОО 

„Славија ауто“ Панчево, број понуде заведене код Наручиоца 02-788/1-16 од 10.03.2016.године, те Комисија 

за јавну набавку предлаже Наручиоцу њихов избор за јавну набавку број I-014/1-16, набавка резервних делова 

за теретна возила, доставна возила и аутомобиле по III партији (делови за путничка возила). 

 

 

IV ПАРТИЈА - ПОНУЂАЧИ – цена и комерцијални услови 

 

Након рачунске провере уочена је грешка у сабирању код понуђача ДОО „19.децембар“ 

Пријепоље и након добијене писмене сагласности за исправку рачунске грешке Комисија констатује да понуда 

износи 108.735,00 динара (уместо 67.490,00 динара). 
Како су све понуде понуђача који су поднели понуде за IV партију (ДОО „19.децембар“ 

Пријепоље, ДОО „Ауто промет“ Нови Сад, ДОО „Славија ауто“ Панчево и  група понуђача ДОО 

„Беопрактик“ Београд и  ДОО„Dragon Fly“ Београд) оцењене као неприхватљиве из разлога што прелазе 

процењену вредност јавне набавке за IV партију (100.000,00 динара), те се нису стекли услови за доделу 

уговора, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка за IV партију и исту расписати поново када се за то 

стекну Законом прописани услови. 
 

 

V ПАРТИЈА - ПОНУЂАЧИ – цена и комерцијални услови 

   

 

„Славија ауто“ Панчево 

Група понуђача „Беопрактик“ 

Београд и  „Dragon Fly“ Београд 

Цена 70.275,00 Цена 96.663,00 

Рок испоруке 1 дан Рок испоруке 1 дан 

Начин испоруке лична достава Начин испоруке брза пошта 

Пл.одложено 45 дана Пл.одложено 45 дана 

 



      

 

 

Број 

бодова 

 

„Славија ауто“ 

Панчево 

Група понуђача 

„Беопрактик“ Београд и  

„Dragon Fly“ Београд 

Цена                       50 50 36,35 

Рок испоруке            20 20 20 

Начин испоруке 15 15 10 

Услови плаћања    15 15 15 

УКУПНО:  100 81,35 

 

 

Након извршеног пондерисања, оцењена је као економски најповољнија понуда понуђача ДОО 

„Славија ауто“ Панчево, број понуде заведене код Наручиоца 02-788/1-16 од 10.03.2016.године, те Комисија 

за јавну набавку предлаже Наручиоцу њихов избор за јавну набавку број I-014/1-16, набавка резервних делова 

за теретна возила, доставна возила и аутомобиле по V партији (делови за тракторе). 

 

 

 

VI ПАРТИЈА - ПОНУЂАЧИ – цена и комерцијални услови 

   

„Гроуп Енигма МЦ“ Крушевац 

 

 

„Славија ауто“ Панчево 

Група понуђача „Беопрактик“ 

Београд и  „Dragon Fly“ 

Београд 

Цена 60.490,00 Цена 103.787,00 Цена 96.625,00 

Рок испоруке 1 дан Рок испоруке 1 дан Рок испоруке 1 дан 

Начин испоруке лична достава Начин испоруке лична достава Начин испоруке брза пошта 

Пл.одложено 45 дана Пл.одложено 45 дана Пл.одложено 45 дана 

 

      

 

 

Број 

бодова „Гроуп Енигма МЦ“ 

Крушевац 

 

„Славија ауто“ 

Панчево 

Група понуђача 

„Беопрактик“ 

Београд и  „Dragon 

Fly“ Београд 

Цена                       50 50 29,14 31,30 

Рок испоруке            20 20 20 20 

Начин испоруке 15 15 15 10 

Услови плаћања    15 15 15 15 

УКУПНО:  100 79,14 76,30 

 

 

Након извршеног пондерисања, оцењена је као економски најповољнија понуда понуђача ДОО 

„Гроуп Енигма МЦ“ ПД Крушевац, број понуде заведене код Наручиоца 02-783/1-16 од 10.03.2016.године, те 

Комисија за јавну набавку предлаже Наручиоцу њихов избор за јавну набавку број I-014/1-16, набавка 

резервних делова за теретна возила, доставна возила и аутомобиле по VI партији (делови за радну машину 

ЈЦБ). 

 

 

 

4. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 

Комисија после стручне оцене понуда и њиховог рангирања констатује да је понуда понуђача 

ДОО „Гроуп Енигма МЦ“ ПД Крушевац, број понуде заведене код Наручиоца 02-783/1-16 од 

10.03.2016.године, економски најповољнија за набавку резервних делова за теретна возила, доставна возила и 

аутомобиле по II партији (делови за грађевинске машине) и по VI партији (делови за радну машину ЈЦБ) и 

понуда понуђача ДОО „Славија ауто“ Панчево, број понуде заведене код Наручиоца 02-788/1-16 од 

10.03.2016.године, економски најповољнија за набавку резервних делова за теретна возила, доставна возила и 

аутомобиле по III партији (делови за путничка возила) и по V партији (делови за тракторе). 

 

 



 

 

 

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије о избору понуђача за доделу 

уговора, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се понуда понуђача ДОО 

„Гроуп Енигма МЦ“ ПД Крушевац, број понуде заведене код Наручиоца 02-783/1-16 од 10.03.2016.године, 

бира као економски најповољнија за набавку резервних делова за теретна возила, доставна возила и 

аутомобиле по II партији (делови за грађевинске машине) и по VI партији (делови за радну машину ЈЦБ) и 

понуда понуђача ДОО „Славија ауто“ Панчево, број понуде заведене код Наручиоца 02-788/1-16 од 

10.03.2016.године, бира као економски најповољнија за набавку резервних делова за теретна возила, доставна 

возила и аутомобиле по III партији (делови за путничка возила) и по V партији (делови за тракторе). 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке може се 

           наручиоцу поднети захтев за  

           заштиту права у року од 5 (пет) 

           дана од дана објављивања Одлуке 

        на Порталу јавних набавки 

 

 

 

 

 

             в.д. директора, 

        Урош Јовановић дипл.инж.арх. 


