
Јавно комунално предузеће  “Комуналне услуге” Алексинац

Књаза Милоша 29, 18220 Алексинац

Телефони; 

Централа;       (018) /  804-510
Факс                 (018) /  804-034

e-mail :jkpkomusl2007@mts.rs 

Матични подаци;

Регистарски број :    6102632056
Матиични број :            20274328
ПИБ :                            104937224
Шифра делатности :            3811

       Текући рачуни: 

ОТП банка                          325-9500800011212-7 2
Комерцијална банка                         205-117819-02
Интеза банка                                   160-274400-18
Креди агрикол банка                    330-49000382-18
Уни кредит банка                   170-30012866000-07

Број:     1608/10

Датум   11.09.2017.год.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број  68/2015) и Извештаја Комисије о
стручној  оцени понуда за  јавну набавку број  11/2017 бр.1608/8 од 11.09.2017.год.,  Јавно комунално предузеће
“Комуналне услуге”Алексинац  доноси: 

О Д Л У К У
о додели уговора

Јавно комунално предузеће “Комуналне услуге”Алексинац, Књаза Милоша 29, 18220 Алексинац као наручилац у
поступку јавне набавке мале вредности бр.11/2017, Уговор о јавној набавци, додељује понуђачу;

“Гочанин  импорт”  доо  Врњачка  Бања,  Вранеши  бр.29,  36210  Врњачка  Бања,   матични  број  21227960,  ПИБ
109708021,  пословни рачун 170-30029938001-04,  Уникредит банка,  овлашћено лице за  потписивање уговора је
Гочанин  Горан,  према  понуди  која  у  свему  одговара  техничким  карактеристикама  према  траженој  техничкој
спецификацији, понуђеној цени и року испоруке.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац  је  дана  23.08.2017.године  донео  одлуку  о  покретању поступка  јавне  набавке мале  вредности  бр.
11/2017,  за  јавну  набавку  добра,  половног  багера  гусеничара  са  кашиком-ровокопач  и  Решење  о  именовању
комисије за спровођење јавне набавке број 1608/3 од 23.08.2017.године.

За наведену јавну набавку наручилац је дана 28.08.2017. године, објавио позив број 1608/5 за подношење понуда
на Порталу јавних набавки.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднета је 1 понуда.

Након  спроведеног  отварања  понуда  Комисија  наручиоца  је  приступила стручној  оцени  понуда  и  сачинила

извештај о истом.

1. Врста поступка јавне набавке:

Поступак  јавне  набавке  мале  вредности  добра  –  половни  багер  гусеничар  са  кашиком-ровокопач  -  ОРН  –
43200000 – машине за земљане радове и ископавање и припадајући делови.

Јавна набавка није обликована по партијама.

3.  Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке: половни багер гусеничар са кашиком-ровокопач

Редни број јавне набавке: 11/2017

mailto:jkpkomusl@mts.rs


Процењена вредност јавне набавке : 4.100.000,00 без ПДВа

Износ ПДВа ;                                        820.000,00

Процењена вредност јавне набавке : 4.920.000,00 са ПДВом

4. Основни подаци о понуђачима и понудама:   а) У предметном поступку јавне набавке, до дана и сата 
одређеног за подношење понуда, поднета је само 1 понуда. 
Понуда је благовремена, одговарајућа и прихватљива и испуњава све услове према спецификацији тражених 
техничких карактеристика и услове из члана 75. и 76. Закона. За одабир повољније одређено је оцењивање понуда 
по критеријуму најнижа понуђена цена.

Назив/име понуђача Број под којим је
понуда заведена

Датум  пријема
понуде

Час пријема понуде

„Гочанин  импорт”  доо  36210  Врњачка  Бања,
Вранеши 29

1681 05/09/17 11

Понуђена је радна машина – половни багер гусеничар са кашиком – ровокопач, марке JCB – JS235 HD,
чије техничке карактеристике у свему одговарају техничкој спецификацији из конкурсне документације, а
понуда испуњава услове из члана 75. Закона. Садржина понуде је  потпуна и  прецизна, понуда је јасно
упоредива са другим понудама, а предмет јавне набавке јасно дефинисан. Понуђена цена предметног
добра је 4.080.000,00 без ПДВа, рок испоруке добра је највише 3 дана, начин испоруке добара је на адресу
наручиоца, рок плаћања је у року од 45 дана рок важности понуде је 30 дана. 
Регистарски  број  /,  матични  број  21227960,  ПИБ  109708021,  пословни  рачун  170-30029938001-04,
Уникредит банка овлашћено лице за потписивање уговора је Гочанин Горан.

Наручилац је према свему горе наведеном одлучио да понуду оцени као  благовремену, одговарајућу и
прихватљиву.

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: Не постоје

ц) Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене ако је иста разлог одбијања понуде:

Није понуђена неуобичајено ниска цена

5 . Начин оцењивања понуда.

У поступку јавне набавке мале вредности добра –  половни булдожер компактор, поднета је једна благовремена,
одговарајућа и прихватљива понуда.

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Наручилац је извршио оцењивање понуде у поступку јавне набавке број 11/2017 тако да понуђена цена
одговара  процењеној  вредности  предмета  јавне  набавке.  Како  је  поднета  само  једна  понуда  која  је
благовремена, одговарајућа и прихватљива и у потпуности испуњава услове из члана 75.Закона о јавним
набавкама и услове из  конкурсне документације наручиоца, наручилац ће поступити сходно члану 112.
став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама. 

Комисија  после стручне оцене понуда, констатује да уговор за набавку половног багера гусеничара са кашиком-
ровокопач, треба доделити понуђачу “Гочанин импорт” доо Врњачка Бања, Вранеши бр.29, 36210 Врњачка Бања,
матични број 21227960, ПИБ 109708021, пословни рачун 170-30029938001-04, Уникредит банка, овлашћено лице
за  потписивање  уговора  је  Гочанин  Горан,  јер  понуда  у  свему  одговара  техничким  карактеристикама  према
траженој техничкој спецификацији, понуђеној цени и року испоруке

7. Вредност уговора о јавној набавци половног багера гусеничара са кашиком-ровокопач износи 4.080.000,00 рсд

без ПДВ-а, износ обрачунатог ПДВа је 819.000,00 рсд, односно укупна цена са ПДВ износи 4.896.000,00 рсд .



8. Комисија констатује да су се стекли услови из члана 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама и предлаже

директору да потпише уговор са одабраним понуђачем.

9.  Директор ЈКП  “Комуналне  услуге”Алексинац,  Књаза  Милоша  29,  18220  Алексинац прихватио је  предлог

Комисије за јавну набавку о избору најповољније понуде и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против  ове  одлуке  може  се  поднети
захтев  за  заштиту  права  у  року  од  5
дана  од  дана  објављивања  одлуке  на
Порталу јавних набавки.

                                Директор                      
Марковић Будимир, дипл.инг.грађ.

Доставити:

– на Портал јавних набавки

– комисији

– служби јавних набавки

– архиви


