ЈП “Ковински комуналац“ Ковин
Број: 02-1205/10-16
ЈНМВ број: I-014/1-16
Дана: 26.04.2016.
Ковин
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. Групе понуђача ДОО„Беопрактик“ Београд и ДОО„Dragon Fly“ Београд број понуде заведене код
Наручиоца 02-1408/1-16 од 18.04.2016.године, за набавку резервних делова за теретна возила, доставна возила
и аутомобиле по I партији (делови за камионе марке ФАП) и по IV партији (аутоелектрика) и
2. ДОО „Славија ауто“ Панчево, број понуде заведене код Наручиоца 02-1342/1-16 од 14.04.2016.године и
измена и допуна понуде број 02-1390/1-16 од 15.04.2016.године, за набавку резервних делова за теретна
возила, доставна возила и аутомобиле по Iа партији (делови за камион марке Peugeot)
Образложење
Наручилац је дана 05.04.2016.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
партију I и IV.
За наведену набавку наручилац је објавио јавни позив за прикупљање понуда и конкурсну
документацију на Порталу јавних набавки дана 06.04.2016.године. Дана 12.04.2016.године Наручилац је
извршио измену и допуну конкурсне документације ( поделивши прву партију на I и Ia) и продужио рок за
достављање понуда до 18.04.2016.године.
До истека рока за подношење понуда, тј. до 18.04.2016.године до 10:00 часова на адресу
наручиоца пристигле су понуде следећих понуђача и то у наведеном редоследу:
Број под којим је
понуда заведена
02-1324/1-16
02-1324/2-16
02-1328/1-16
02-1342/1-16
02-1390/1-16
02-1380/1-16
02-1408/1-16
02-1409/1-16

Назив или шифра понуђача
ДОО „19.децембар“ Пријепоље
ДОО „19.децембар“ Пријепоље–измена и допуна понуде
ДОО „Ауто промет“ Нови Сад
ДОО „Славија ауто“ Панчево
ДОО „Славија ауто“ Панчево – измена и допона понуде
ДОО „Аутомеханика – Промет“ Београд
Група понуђача ДОО „Беопрактик“ Београд и ДОО
„Dragon Fly“ Београд
ПД „Гроуп Енигма МЦ“ ДОО Крушевац

Датум
пријема
13.04.2016.
18.04.2016.
13.04.2016.
14.04.2016.
15.04.2016.
15.04.2016.

Време
пријема
09:15
08:45
11:20
08:05
15:15
09:15

18.04.2016.
18.04.2016.

09:25
09:30

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 02-1205/9-16 od 25.04.2016.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, партије I, Iа и IV, процењене вредности 650.000,00 динара без ПДВ-а.
Редни број јавне набавке је I-014/1-16.
Процењена вредност јавне набавке ( без ПДВ-а) по партијама износи:
- за I партију 500.000,00 динара (делови за камионе ФАП)
- за Iа партију 50.000,00 динара ( делови за камион Peugeot)
- за IV партију 100.000,00 динара (аутоелектрика)

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) je:
- за I партију 500.000,00 динара (делови за камионе ФАП)
- за Iа партију 50.000,00 динара ( делови за камион Peugeot)
- за IV партију 100.000,00 динара (аутоелектрика)
Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) je:
- за I партију 600.000,00 динара (делови за камионе ФАП)
- за Iа партију 60.000,00 динара ( делови за камион Peugeot)
- за IV партију 120.000,00 динара (аутоелектрика)
2. 7. Понуде понуђача ДОО „Ауто промет“ Нови Сад за све партије, ДОО „Славија ауто“ Панчево за I и IV
партију и ПД „Гроуп Енигма МЦ“ ДОО Крушевац за I 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”.
Понуду понуђача ДОО „Ауто промет“ Нови Сад, комисија је оценила као неприхватљиву из разлога што
понуђач није доставио понуду за I и Ia партију у складу са изменама и допунама конкурсне документације
објављене на Порталу јавних набавки дана 12.04.2016.године, док је понуда понуђача за IV партију оцењена
као неприхватљива из разлога што вердсност понуде прелази процењену вредност јавне набавке за IV партију.
Понуда понуђача износи 147.406,00 динара, док је процењена вредност 100.000,00 динара без ПДВ-а за IV
партију.
Понуда понуђача ДОО „Славија ауто“ Панчево за I и IV партију оцењена је као неприхватљива, јер вредност
понуде прелази процењену вредност јавне набавке за наведене партије. Понуда за I партију износи 870.574,00
динара док је процењена вредност 500.000,00 динара без ПДВ-а, а за IV партију износи 147.491,00 динара, док
је процењена вредност 100.000,00 динара без ПДВ-а.
Понуда понуђача ПД „Гроуп Енигма МЦ“ ДОО Крушевац за I партију оцењена је као неприхватљива, јер
вредност понуде прелази процењену вредност јавне набавке за наведену партију. Понуда за I партију износи
654.940,00 динара док је процењена вредност 500.000,00 динара без ПДВ-а.
Током стручне оцене понуда Комисија за предметну јавну набавку, уочила је код понуђача ДОО
„19.децембар“ Пријепоље за Ia партију неуобичајено ниске цене код појединих позиција, те је
20.04.2016.године упутила допис Понуђачу тражећи писмено образложење на понуђене цене, превасходно на
позиције 4. 7. 9. и 10 поменуте партије.
Како се понуђач у остављеном року за изјашњење (до 21.04.2016.године) није писмено изјаснио, већ само
телефонским путем обавестио Комисију да је дошло до грешке код понуђених цена у горе наведеним
позицијама, Комисија се још једном писмено обратила понуђачу да се до 22.04.2016.године до 11:00 часова
писмено изјасни на понуђене цене код Ia партије, у супротном ће његова понуда бити одбијена као
неприхватљива. Како се Понуђача ДОО „19.децембар“ Пријепоље и у продуженом року није писмено изјаснио
на понуђене цене Ia партије, позиције 4. 7. 9. и 10. Комисија је понуду понуђача ДОО „19.децембар“
Пријепоље оценила како неприхватљиву због неуобичајено ниских цена у наведнеим позицијама.
3. Критеријум за оцењивање понуда је
критеријума:
- Цена
- Рок испоруке
- Начин испоруке
- Услови плаћања

„економски најповољнија понуда“ и то на основу следећих елемената
50 пондера
20 пондера
15 пондера
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 = ------------- х БП
Ц пон

Ц мин – Најнижа цена од свих понуда које се пондерише
Ц пон - Цена понуде која се пондерише
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 = ---------------- х ББ
УП мах

УП мах – Најдужи рок одложеног плаћања од свих понуда које се бодују
УП пон - Услови плаћања понуде која се пондерише
БП – број пондера

I ПАРТИЈА - ПОНУЂАЧИ – цена и комерцијални услови
„19.децембар“ Пријепоље
Цена 486.457,00
Рок испоруке 1 дан
Начин испоруке курирска служба
Плаћање одложено 45 дана

Цена
Рок испоруке
Начин испоруке
Услови плаћања
УКУПНО:

Број
бодова
50
20
15
15

„19.децембар“
Пријепоље

Група понуђача „Беопрактик“
Београд и „Dragon Fly“ Београд
Цена 496.430,00
Рок испоруке 1 дан
Начин испоруке лична достава
Плаћање одложено 45 дана

50

Група понуђача
„Беопрактик“ Београд и
„Dragon Fly“ Београд
49

20
10
15
95

20
15
15
99

Након извршеног пондерисања, оцењена је као економски најповољнија понуда Групе понуђача
ДОО„Беопрактик“ Београд и ДОО„Dragon Fly“ Београд број понуде заведене код Наручиоца 02-1408/1-16
од 18.04.2016.године, те Комисија за јавну набавку предлаже Наручиоцу њихов избор за јавну набавку број I014/1-16, набавка резервних делова за теретна возила, доставна возила и аутомобиле по I партији (делови за
камионе марке ФАП).

Iа ПАРТИЈА - ПОНУЂАЧИ – цена и комерцијални услови
„Славија ауто“
Панчево
Цена 30.656,00
Рок испоруке 1 дан
Начин испоруке
лична достава
Пл.одложено 45 дана

Цена
Рок испоруке
Начин испоруке
Услови плаћања
УКУПНО:

„Аутомеханика –
промет“ Београд
35.100,00
Рок испоруке 1 дан
Начин испоруке
курирска служба
Пл. одложено 45 дана

Број
бодова

„Славија ауто“
Панчево

50
20
15
15

50
20
15
15
100

Група понуђача
„Беопрактик“ Београд и
„Dragon Fly“ Београд
Цена 37.610,00
Рок испоруке 1 дан
Начин испоруке
лична достава
Пл.одложено 45 дана

„Аутомеханика –
промет“
Београд
43,67
20
10
15
88,67

Група понуђача
„Беопрактик“ Београд
и „Dragon Fly“
Београд
40,76
20
15
15
90,76

Након извршеног пондерисања, оцењена је као економски најповољнија понуда понуђача ДОО
„Славија ауто“ Панчево, број понуде заведене код Наручиоца 02-1342/1-16 од 14.04.2016.године и измена и
допуна понуде број 02-1390/1-16 од 15.04.2016.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 Iа партији (делови за камион Peugeot).
IV ПАРТИЈА - ПОНУЂАЧИ – цена и комерцијални услови
„19.децембар“ Пријепоље
Цена 89.820,00
Рок испоруке 1 дан
Начин испоруке курирска служба
Плаћање одложено 45 дана

Цена
Рок испоруке
Начин испоруке
Услови плаћања
УКУПНО:

Број
бодова
50
20
15
15

„19.децембар“
Пријепоље

Група понуђача „Беопрактик“
Београд и „Dragon Fly“ Београд
Цена 85.245,00
Рок испоруке 1 дан
Начин испоруке лична достава
Плаћање одложено 45 дана

47,45

Група понуђача
„Беопрактик“ Београд и
„Dragon Fly“ Београд
50

20
10
15
92,45

20
15
15
100

Након извршеног пондерисања, оцењена је као економски најповољнија понуда Групе понуђача
ДОО„Беопрактик“ Београд и ДОО „Dragon Fly“ Београд број понуде заведене код Наручиоца 02-1408/1-16
од 18.04.2016.године, те Комисија за јавну набавку предлаже Наручиоцу њихов избор за јавну набавку број I014/1-16, набавка резервних делова за теретна возила, доставна возила и аутомобиле по IV партији
(аутоелектрика).

4. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија
Комисија после стручне оцене понуда и њиховог рангирања констатује да је понуда Групе
понуђача ДОО„Беопрактик“ Београд и ДОО „Dragon Fly“ Београд број понуде заведене код Наручиоца 021408/1-16 од 18.04.2016.године, економски најповољнија за набавку резервних делова за теретна возила,
доставна возила и аутомобиле по I партији (делови за камионе марке ФАП) и по IV партији (аутоелектрика) и
понуда понуђача ДОО „Славија ауто“ Панчево, број понуде заведене код Наручиоца 02-1342/1-16 од
14.04.2016.године и измена и допуна понуде број 02-1390/1-16 од 15.04.2016.године, економски најповољнија
за набавку резервних делова за теретна возила, доставна возила и аутомобиле по Iа партији (делови за камион
марке Peugeot).

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 Групе
понуђача ДОО„Беопрактик“ Београд и ДОО „Dragon Fly“ Београд број понуде заведене код Наручиоца 021408/1-16 од 18.04.2016.године, бира као економски најповољнија за набавку резервних делова за теретна
возила, доставна возила и аутомобиле по I партији (делови за камионе марке ФАП) и по IV партији
(аутоелектрика) и понуда понуђача ДОО „Славија ауто“ Панчево, број понуде заведене код Наручиоца 021342/1-16 од 14.04.2016.године и измена и допуна понуде број 02-1390/1-16 од 15.04.2016.године, бира као
економски најповољнија за набавку резервних делова за теретна возила, доставна возила и аутомобиле по Iа
партији (делови за камион марке Peugeot).

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке може се 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.

