
ЈКП ''МОРАВАЦ''

Милоја Стојановића бб

32 210 МРЧАЈЕВЦИ

Број: 170

Датум: 08.03.2016.год.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник ПС'' број:124/12, 14/15 и 68/15) и на основу

Извештаја  о  стручној  оцени  понуда  Комисије  за  јавну  набавку  добара  –  резервни  делови  за  возила  и

грађевинску  механизацију  за  потребе  ЈКП  ''Моравац''  Мрчајевци  број  ЈНМВ-04-1.1.5/2016,  број  169 од

08.03.2016.године, директор ЈКП ''Моравац'' Мрчајевци дана 08.03.2016.године донео је :

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

У  поступку  јавне  набавке  мале  вредности,  набавка  добара  – резервни  делови  за  возила  и  грађевинску

механизацију,  обликовану  у  4  партије  по  Одлуци  о  покретању  поступка  јавне  набавке  број  ЈНМВ-04-

1.1.5/2016 закључују се уговори са следећим понуђачима:

1. Партија 1 – Уговор о јавној набавци за ову партију додељује се понуђачу ''ФЕЛИКС ТИМ'' доо

Београд, понуда број 90/2016, од 01.03.2016. год. у износу од 41.693,00 динара без пдв-а, пошто је

иста прихватњива. Рок важења понуде 30 дана, рок плаћања 45 дана.

Образложење

Наручилац  је дана 18.02.2016.године  донео  Одлуку о покретању поступка  јавне набавке број ЈНМВ-04-

1.1.5/2016 процењене вредности 2.500.000,00 динара, а предвиђена средства за ПАРТИЈУ-1 су 100.000,00

динара бео обрачунатог пдв-а.

Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца.

Приспеле  понуде  су  обрађене  и  стручно  оцењене  записником  број  169  од  08.03.2016.године  који  је

саставни део ове Одлуке.

2. Партија  2  -   Уговор  о  јавној  набавци  за  ову  партију  додељује  се  понуђачу  понуђачу  ''ГРОУП

ЕНИГМА МЦ'' доо, Паруновачка бр.1б Крушевац, понуда број 180/16, од 29.02.2016. год. у износу

од  685.431,00  динара  без  пдв-а,  пошто  је  иста  прихватњива.  Рок  важења  понуде  30  дана,  рок

плаћања 45 дана.

Образложење

Наручилац  је дана 18.02.2016.године  донео  Одлуку о покретању поступка  јавне набавке број ЈНМВ-04-

1.1.5/2016 процењене вредности 2.500.000,00 динара, а предвиђена средства за ПАРТИЈУ-2 су 1.180.000,00

динара бео обрачунатог пдв-а.

Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца.

Приспеле  понуде  су  обрађене  и  стручно  оцењене  записником  број  169  од  08.03.2016.године  који  је

саставни део ове Оодлуке.

3. Партија  3  -  Уговор  о  јавној  набавци  за  ову  партију  додељује  се  понуђачу  понуђачу  ''ГРОУП



ЕНИГМА  МЦ''  доо  Крушевац,  понуда  број  180/16,  од  29.02.2016.  год.  у  износу  од  115.200,00

динара без пдв-а, пошто је иста прихватњива. Рок важења понуде 30 дана, рок плаћања 45 дана.

Образложење

Наручилац  је дана 18.02.2016.године  донео  Одлуку о покретању поступка  јавне набавке број ЈНМВ-04-

1.1.5/2016 процењене вредности 2.500.000,00 динара, а предвиђена средства за ПАРТИЈУ-3 су 120.000,00

динара бео обрачунатог пдв-а.

Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца.

Приспеле  понуде  су  обрађене  и  стручно  оцењене  записником  број  169  од  08.03.2016.године  који  је

саставни део ове Одлуке.

4. Партија  4  -  Уговор  о  јавној  набавци  за  ову  партију  додељује  се  понуђачу  понуђачу

''ГУМИМПЕКС''  доо  Београд,  понуда  број  44/2016,  од  01.03.2016.  год.  у  износу  од  765.800,00

динара без пдв-а, пошто је иста прихватњива. Рок важења понуде 30 дана, рок плаћања 45 дана.

Образложење

Наручилац  је дана 18.02.2016.године  донео  Одлуку о покретању поступка  јавне набавке број ЈНМВ-04-

1.1.5/2016 процењене вредности 2.500.000,00 динара, а предвиђена средства за ПАРТИЈУ-4 су 1.100.000,00

динара бео обрачунатог пдв-а. 

Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца.

Приспеле  понуде  су  обрађене  и  стручно  оцењене  записником  број  169  од  08.03.2016.године  који  је

саставни део ове Одлуке.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наручилац, ЈКП ''Моравац'' Мрчајевц, Одлуком број 170 од 08.03.2016. године, покренуо је поступак јавне

набавке чији су предмет добра по партијама.

Назив и ознака из општег речника набавке је: 34330000, 34351100, 34352100, 42419200. 

Редни број јавне набавке: ЈНМВ-04-1.1.5/2016

Процењена вресност јавне ЈНМВ-04-1.1.5/2016: 2.500.000,00 динара без ПДВ-а

Партија 1- резервни делови за путничка возила 

Процењена вредност: 100.000,00 динара без ПДВ-а

Партија 2 – резервни делови за теретна возила и грађевинске машине

Процењена вредност: 1.180.000,00 динара без ПДВ-а

Партија 3 – резервни делови за прикључне машине

Процењена вредност: 120.000,00 динара без ПДВ-а

Партија 4 – пнеуматици

Процењена вредности: 1.100.000,00 динара без ПДВ-а



Средства  за  јавну  набаву  мале  вредности  превиђњна  су  у  финансијском  плану  у  укупном  износу

2.500.000,00 динара пез ПДВ-а. Јавна набавка се финансира из сопствених средстава.

Рок за подношење понуда је 02.03.2016.године до 10:00 часова.

До истека рока за подношење понуда поднето је 6 понуда и то:

Редни

број

Број под којим

 је заведена
Назив понуђача

Датум

пријема
Час пријема

1. 136 ''19 Децембар'' ДОО, Пријепоље 01.03.2016. 9:43

2. 137 ''Мастер гроуп '' ДОО, Београд 01.03.2016. 9:43

3. 139 ''Селект комерц'' ДОО, Ниш 01.03.2016. 11:43

4. 145 ''Гумимпекс'' ДОО, Београд 02.03.2016. 8:54

5. 147 ''Феликс тим'' ДОО, Београд 02.03.2016. 9:20

148 ''Гроуп енигма МЦ'' ДОО, Крушевац 02.03.2016. 9:20

Неблаговремених понуда није било

Комисија је приступила јавном отварању понуда дана 02.03.2016.године у 12,00 часова и констатовала је

следеће:

1. Понуђач ''Феликс тим'' Доо Београд, поднео је самостално понуду за Партију 1 и то:

• Понуђена вредност без ПДВ-а износи 41.693,00 динара 

2. Понуђач ''19.Децембар'' ДОО Пријепоље, поднео је самостално понуду за следеће партије и то:

• Партија 1 – понуђена вредност 53.221,00 без ПДВ-а

• Партија 2 – понуђена вредност 662.061,00 без ПДВ-а

3. Понуђач ''Мастер гроуп'' Београд, поднео је самостално понуду и то за Партију 4  и то:

• Понуђена вредност без ПДВ-а износи 777.400,00 без ПДВ-а

4. Понуђач ''Селект комерд'' ДОО Ниш, поднео је самостално понуду за Партију 1 и то:

• Понуђена вредност 42.441,68 без ПДВ-а

5. Понуђач ''Гумимпекс'' ДОО Београд, поднео је самостално понуду за Партију 4 и то:

• Понуђена вредност 765.800,00 без ПДВ-а

6. Понуђач ''Гроуп енигма МЦ'' Доо Крушевац, поднео је самостално поуде за следеће партије и то:

• Партија 1 – понуђена вредност 43.738,00 без ПДВ-а

• Партија 2 – понуђена вредност 685.431,00 без ПДВ-а

• Партија 3 – понуђена вредност 115.200,00 без ПДВ-а

• Партија 4 – понуђена вредност 758.520,00 без ПДВ-а 

Поступак  јавног отварања понуда  завршен је 02.03.2016. године  у 12,00 часаова, што је констатовано у

Записнику,  који  је  потписан  од  стране  чланова  комисије  за  јавну  набавку,  присутног  овлашћеног

представника понуђача, који је преузео записник.

У  складу  са  чл.104.  став  7.  ЗЈН,  понуђачима  који  нису  учествовали  у  поступку  отварања  понуда,

Наручилац је доставио записник у року од 3 дана од отварања.

По окончању поступка отварања понуда комисија је приступила прегледу и стручној оцени благовремених

понуђених  понуда,  у  погледу  испуњености  услова  одређених  у  конкурсној  документацији  и  утврдила

следеће:

Комисија је прегледала достављену документацију, извршила рачунску контролу и стручну оцену понуда у

складу са Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом и то у два корака:



• У  првом  кораку  је  прегледана  комплетност  достављене  доументације  у  односу  на  захтеве

конкурсне документације,

• У другом кругу комисија је извршила појединачни преглед документације и анализирала њихову

усклађеност са захтевима конкурсне документације.

Комисија  је  у  извештају  о  стручној  оцени  понуда  изнела  мишљење  да  су  у  овој  јавној  набавци  мале

вредности  испуњени  услови  за  доделу  Уговора  и  предлаже  да  се  уговори  по  партијама  закључе  са

следећим  понуђачима. 

Партија 1 - понуђач ''ФЕЛИКС ТИМ'' ДОО, Беогред

Партија 2 – понуђач ''ГРОУП ЕНИГМА МЦ'' ДОО, Крушевац

Партија 3 – понуђач ''ГРОУП ЕНИГМА МЦ'' ДОО, Крушевац

Партија 4 – понуђач ''ГУМИМПЕКС'' ДОО, Београд

Упутсто о правном леку:  Против ове одлуке се може поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет)

дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Одговорно лице наручиоца

Директор

Драгица Вујанић

_______________________________


