
                  

Јавно комунално предузеће  “Комуналне услуге” Алексинац

Књаза Милоша 29, 18220 Алексинац

Контакт; 

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

e-mail :jkpkomusl2007@mts.rs 
Web strana  www.jkpkomusl.rs

Матични подаци;

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

       Текући рачуни: 

ОТП банка                    325-9500800011212-7 2
Интеза банка              160-274400-18                            
Креди агрикол банка   330-49000382-18            
Уни кредит банка       170-30012866000-07    
Халк банка                    155-30496-90       

P                                                  

Број:    1754/14                                                                                                                                                                                
Датум: 14.11.2019.год.

На  основу члана  108.  Закона  о  јавним набавкама (''Службени  гласник  РС'',  број  124/2012,  14/2015  и  68/2015)  и
Извештаја наручиоца број  1754/14 од  11.11.2019 о стручној оцени понуда за јавну набавку број  5/2019,  директор
Јавног комуналног предузећа “Комуналне услуге”Алексинац,  доноси: 

О Д Л У К У
о додели уговора за

камион са надградњом – аутосмећар В – 22 м/3

Јавно комунално предузеће “Комуналне услуге”Алексинац, Књаза Милоша 29, 18220 Алексинац,   као наручилац у
отвореном поступку јавне набавке  број 5/2019, Уговор о јавној набавци добара додељује понуђачу „Ауто МГ Комерц”
доо Ниш, Стари пут Бг-Ниш бб,18000 Ниш, регистарски број 131570407, матични број 06958303, ПИБ 101531376,
пословни рачун 160-6630-71 Интеза банка, овлашћено лице за потписивање уговора Грујовић Милоје, према понуди
која у свему одговара према траженој техничкој спецификацији, понуђеној цени и року испоруке добара.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана  29.09.2019.године донео Одлуку број  1754/2  о покретању отвореног  поступка  јавне набавке бр.
5/2019, за јавну набавку добара – камион са надградњом - аутосмећар В 22 м/3.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 27.09.2019. године, објавио позив број 1754/7 за подношење понуда на
Порталу јавних набавки.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднета је једна понуда групе понуђача.

Након спроведеног отварања Комисија је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

1. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке добара – камион са надградњом аутосмећар В-22
м/3; ОРН – 34140000; тешка моторна возила, ОРН   – 42418940 – опрема за руковање контејнерима 

2. Јавна набавка је обликована у целини,

3.  Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке: набавка  добара – камион са надградњом аутосмећар В-22 м/3 

Редни број јавне набавке: 5/2019

Укупна процењена вредност јавне набавке:                                    17.000.000,00 без ПДВа

Износ ПДВа ;                                                                                       3.400.000,00

Укупна процењена вредност јавне набавке :                                   20.400.000,00 са ПДВом

mailto:jkpkomusl@mts.rs


Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: Средства за финансирање јавне набавке предвиђена
су у Финансијском плану и Плану јавних набавки и финансира се из сопствених средстава.

У Плану јавних набавки, набавка је предвиђена под бројем 1.1.2, ОРН 3414000 – тешка моторна возила, 42418940
–  опрема  за  руковање  контејнерима.  За  спровођење  поступка  набавке  планиран  је  отворени  поступак  јавне
набавке  са  оквирним  датумом  покретања  поступка   октобар  2019,  а  за  оквирни  датум  извршења  уговора
предвиђен је децембар 2019. Поступак је спроведен по партијама, а утврђивање процењене вредности утврђено
је на основу испитивања понуђених цена на домаћем тржишту. 

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

Камион са надградњом; понуђач

Назив/име групе понуђача
Број под којим је
понуда заведена

Датум  пријема
понуде

Час пријема понуде

1.„Ауто  МГ  Комерц  ”доо  Ниш,  Стари  пут  Бг-Ниш
бр.бб, 18000 Ниш

1937 31.10.2019 9.40

Понуђено је добро – нови камион; шасија са кабином и мотором која према техничкој спецификацији у свему одговара
техничкој спецификацији из конкурсне документације, а понуда испуњава услове из члана 75. и члана 76. Закона.
Достављени су;  споразум о заједничком наступању,тражени сертификати, оверени докази о испуњавању техничких
капацитета  и  Изјаве  о  испуњавању  обавезних  услова  и  попуњен  модел  уговора.  Садржина  понуде  је  потпуна  и
прецизна, понуда је јасно упоредива са другим понудама, а предмет јавне набавке јасно дефинисан. Понуђена цена
добара је 16.000.000,00 РСД без ПДВа и укупна понуђена цена је 19.200.000,00 рсд са ПДВ. Гаранција на предметна
добра је 24 месеца,  одазив на позив за сервисирање добара је 24 сата од упућивања позива, рок плаћања је до 45 дана,
испорука  добара  је  на адресу наручиоца,  рок за  испоруку добара  је  30 дана  од дана  потписивања уговора  и рок
важности понуде је 60 дана.
Регистарски број  131570407, матични број  06958303,  ПИБ 101531376,  пословни рачун 160-6630-71 Интеза  банка,
овлашћено лице за потписивање уговора Грујовић Иван.

Комисија је према свему горе наведеном одлучила да понуду оцени као благовремену, одговарајућу и прихватљив

Надградња камиона; понуђач који је учесник у заједничкој понуди

Назив/име групе понуђача
Број под којим је
понуда заведена

Датум  пријема
понуде

Час пријема понуде

„Атрикод”  доо  Крушевац,  Брвеничка  бр.8,  37000
Крушевац

1937 30.10.2019 9.40

Понуђено је добро – нова надградња камиона – аутосмећар В-22 м/3, марке “атрик” тип “Р2П”, која према техничкој
спецификацији у свему одговара техничкој спецификацији из конкурсне документације, а понуда испуњава услове из
члана 75. и члана 76. Закона. Достављени су; споразум о заједничком наступању, тражени сертификати, оверени докази
о испуњавању техничких  капацитета и Изјаве о испуњавању обавезних услова.  Гаранција на предметно добро је 24
месеца, одазив на позив за сервисирање добара је 24 сата од упућивања позива, рок плаћања је до 45 дана,  испорука
добара је на адресу наручиоца, рок за испоруку добара је 30 дана од дана потписивања уговора и рок важности понуде
је 60 дана.
Регистарски  број  17558145,  матични  број  17558145,  ПИБ  103378960,  пословни  рачун  155-32333-11  Халк  банка,
овлашћено лице за потписивање уговора Ђокић Санела.

Комисија је према свему горе наведеном одлучила да понуду оцени као благовремену, одговарајућу и прихватљиву.

5. Подаци о одбијеним понудама и разлозима о одбијању понуда:   

Назив/име понуђача
Број  под којим је
понуда заведена

Датум   пријема
понуде

Час пријема понуде

/ / / /



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

Није понуђена неуобичајено ниска цена

д) Евентуална одступања од плана јавних набавки;

Нема одступања од плана јавних набавки

е) Јавна набавка се спроводи са другим наручиоцем;

Јавна набавка се не спроводи са другим наручиоцем

6. Начин оцењивања, односно рангирања понуда 

Критеријум за оцењивање понуда је примењивањем критеријума - најнижа понуђена цена.

Наручилац, после стручне оцене понуда, констатује да је понуда  групе  понуђача;  понуђач  „Ауто МГ Комерц” доо
Ниш, Стари пут Бг-Ниш бб,18000 Ниш и понуђача који је учесник у заједничкој понуди “Атрикод” доо Крушевац,
Брвеничка 8, Крушевац благовремена, одговорајућа и прихватљива, као и једнорангирана у погледу понуђене цене
која одговара процењеној вредности јавне набавке  и сматра да уговор за набавку добара – камион са надградњом –
аутосмећар в -22 м/3 треба доделити понуђачу:  „Ауто МГ Комерц” доо Ниш, Стари пут  Бг-Ниш бб,18000 Ниш,
регистарски број  131570407, матични број  06958303,  ПИБ 101531376,  пословни рачун 160-6630-71 Интеза банка,
овлашћено  лице  за  потписивање  уговора  Грујовић  Милоје,  према понуди  која  у  свему одговара  према  траженој
техничкој спецификацији, понуђеној цени и року испоруке добара.

7.   Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:  ДА     НЕ 

8.   Вредност уговора  о јавној набавци добара  –  камион са надградњом – аутосмећар в – 22 м/3  је 16.000.000,00  (без
ПДВ-а),  износ обрачунатог ПДВа је  3.200.000,00 рсд, односно 19.200.000,00 рсд  (са ПДВ-ом).

8.  Комисија овлашћена за спровођење поступка јавне набавке  сматра да је понуда прихватљива и одговарајућа и
предлаже директору да закључи уговор са одабраним понуђачем из групе понуђача,  „Ауто МГ Комерц” доо Ниш,
Стари пут Бг-Ниш бб,18000 Ниш.                 

9.  Директор ЈКП “Комуналне услуге”Алексинац, Књаза Милоша 29, 18220 Алексинац прихватио је предлог Комисије
овлашћене за спровођење јавне набавке о избору најповољније понуде и донео одлуку о додели уговора као у изреци
ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против  ове  одлуке  понуђач
може  поднети  захтев  за
заштиту  права  у  року  од  10
дана од дана објаве одлуке  на
Порталу јавних набавки.

                               

Предлог израдио референт за јавне набавке      
                   
                 Катарина Лазић                         

    
Овлашћено лице                     

ЈКП Комуналне услуге Алексинац          
                                  Директор                            

        
Будимир Марковић, дипл.инг.грађ.       

Доставити:
– на Портал јавних набавки
– Комисији
– архиви


