
НАРУЧИЛАЦ ЈКП''Моравац'' Мрчајевци
АДРЕСА Ул. Милоја Стојановића бб
МЕСТО 32 210 Мрчајевци
БРОЈ ОДЛУКЕ 166
ДАТУМ 17.03.2017

На основу члана 108 Закона о јавним набавкама (СЛ.Гласник РС број 124/12,14/2015 и 
68/2015)  и извештаја о стручној оцени понуда од 15.03.2017.године,у поступку јавне 
набавке чији су предмет услуге одржавања основних средстава ,редни број јавне 
набавке  број: 05-1.2.1./2017.г. директор ЈКП''Моравац'' Мрчајевци доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора

На основу спроведеног поступка јавне набавке-услуга-одржавање основних средстава
по одлуци о покретању поступка набавке број 126  од 06.03.2017.г. Додељује се уговор
изабраном  понуђачу  “АЛЕКСАНДАР”  СЗГР Парменац  у  свему  према  достављеној
понуди примљену под бројем 152 од 14.03.2017.г. У укупном износу од   1.420.000,00
без пдв-а,односно 1.704.000.00 динара са пдв-ом. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наручилац  је   донео   донео  одлуку  о  покретању поступка  јавне  набавке  126 од  .
06.03.2017.г, за набавку -услуге-одржавање основних средстава  процењене вредности
1.500.000,00 динара  без  обрачунатог  пдв-а,а  на  основу интерног  броја  поступка  из
плана јавних набавки  1.2.1-2017.Назив и општи речник набавке:50000000
  Ред.број јавне набавке : ЈНМВ-05-1.2.1./2017
  Ред.број јавне набавке у Плану набавки:  1.2.1
  Процењена вредност јавне набавке је 1.500.000.00

   Средства за предметну јавну набавку обезбеђена су из сопствених средстава.
 Позив за  подношење понуда  и  конкурсна  документација  објављени су на Порталу
јавних набавки WWW.PORTAL.UJN.GOV.RS  и интернет страници наручиоца www.jkpmoravac

  
Рок за достављање понуда  је до 15.03.2017 до 11.00 часова.
Отварење благовремено приспелих понуда извршено је  15.03.2017 до 12.00 часова.
У остављеном року  на адресу  наручилаца  приспела је ( 1)  једна понуда.
Комисија је констатовала да неблаговремених понуда није било.
Комисија је приступила јавном отварању понуда и констатовала следећи:

1.Понуђач  “АЛЕКСАНДАР”  СЗГР Паковраће  поднео  је  самостално  понуду  бр.05  од
13.03.2017.г.са следећим условима:
  - одржавање путничких возила
1.1. Понуђена цена за аутомеханичарске услуге 900,00   динара по норма часу без ПДВ

1.2. Понуђена цена за аутоелектричарске услуге 900,00 динара по норма часу без ПДВ

1.3. Понуђена цена за аутолимарске и аутолакирерске услуге 900,00 динара по норма часу без ПДВ

1.4. Pоправак   самих  хидрауличних  уређаја  и  хидрауличних   уређаја  на  грађевинским
машинама( машинска обрада делова грађевинских машина )

1.500,00 динара по норма часу без ПДВ

1.5. - Прање возила и делова возила 1.500,00 динара по норма часу са ПДВ

http://WWW.PORTAL.UJN.GOV.RS/


Рок и начин плаћања: Плаћање вирмански, одложено плаћање након сукцесивног 
извршавања услуге

45  дана рачунајући од дана достављања рачуна понуђача

Рок за решавање рекламација 15 дана од дана сачињавања записника о рекламацији

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана) 30 дана од дана отварања понуда

Гаранција  на  извршене  услуге  (не  мање  од  12 месеци) без  обзира  на  број  пређених
километара

12 месеци од дана извршене услуге

Гарантни рок за уграђене делове 12 месеци од дана извршене уградње

Рок извршења услуге од дана преузимања возила у рад

- аутоелектричарске и аутомеханичарске услуге

05 дана

Рок извршења услуге од дана преузимања возила у рад

-аутолимарске и аутолакирерске услуге

10 дана

Одржавање теретних возила

1.2. Понуђена цена за аутомеханичарске услуге 1.500,00 динара по норма часу без ПДВ

1.2. Понуђена цена за аутоелектричарске услуге   900.00 динара по норма часу без ПДВ

1.3. Понуђена цена за аутолимарске и аутолакирерске услуге   900.00 динара по норма часу без ПДВ

1.4. Pоправак   самих  хидрауличних  уређаја  и  хидрауличних   уређаја  на  грађевинским
машинама( машинска обрада делова грађевинских машина )

1.500.00 динара по норма часу без ПДВ

1.5. - Прање возила и делова возила 1.500.00 динара по норма часу са ПДВ

Рок и начин плаћања: Плаћање вирмански, одложено плаћање након сукцесивног 
извршавања услуге

45 дана рачунајући од дана достављања рачуна понуђача

Рок за решавање рекламација 15 дана од дана сачињавања записника о рекламацији

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана)  30 дана од дана отварања понуда

Гаранција  на  извршене  услуге  (не  мање  од  12 месеци) без  обзира  на  број  пређених
километара

12 _месеци од дана извршене услуге

Гарантни рок за уграђене делове 12 месеци од дана извршене уградње

Рок извршења услуге од дана преузимања возила у рад

- аутоелектричарске и аутомеханичарске услуге

05 дана

Рок извршења услуге од дана преузимања возила у рад

-аутолимарске и аутолакирерске услуге

 10дана

 Одржавање грађевинских машина
1.3. Понуђена цена за аутомеханичарске услуге 1.500.00 динара по норма часу без ПДВ

1.2. Понуђена цена за аутоелектричарске услуге   900.00 динара по норма часу без ПДВ

1.3. Понуђена цена за аутолимарске и аутолакирерске услуге   900.00 динара по норма часу без ПДВ

1.4. Pоправак  самих хидрауличних уређаја и хидрауличних
уређаја  на  грађевинским  машинама(  машинска  обрада
делова грађевинских машина )

1.500.00 динара по норма часу без ПДВ

1.5. - Прање возила и делова возила  1.500.00 динара по норма часу са ПДВ

Рок и начин плаћања: Плаћање вирмански, одложено 45  дана рачунајући од дана достављања



плаћање након сукцесивног извршавања услуге рачуна понуђача

Рок за решавање рекламација 15  дана од дана сачињавања записника о
рекламацији

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана)  30  дана од дана отварања понуда

Гаранција на извршене услуге (не мање од  12 месеци) без
обзира на број пређених километара

12 _месеци од дана извршене услуге

Гарантни рок за уграђене делове   12  месеци од дана извршене уградње

Рок извршења услуге од дана преузимања возила у рад

- аутоелектричарске и аутомеханичарске услуге

   5 дана

Рок извршења услуге од дана преузимања возила у рад

-аутолимарске и аутолакирерске услуге

  10 дана

Комисија је констатовала и присутност документације тражене позивом за подношење
понуде  и  конкурсном  документацијом  за  ову  јавну  набавку  .По  окончању  поступка
отварања  понуда,комисија  је  приступила  прегледу  и  стручној  оцени  благовремено
поднетих  понуда,у  погледу  испуњености  услова  одређених  у  конкурсној
документацији , и утврдила следеће:

- понуда бр.5 од 13.03.2017.г.је прихватљива  понуђача:

-
РЕД.БР. Назив понуђача Пуна  адреса

понуђача
Места
понуђача

МБ понуђача Делатност ПИБ
ПОНУЂАЧА

Број понуде

1 “АЛЕКСАНДАР”
ЧАЧАК

Паковраће Чачак 56637702 50200 103469099 5

   ОСТАЛИ УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ СА ВРЕДНОЦВАЊЕМ ПО УТВРЂЕНИМ КРИТЕРИЈУМИМА

Ред.бр НАЗИВ
ПОНУЂАЧА

ПОНУЂЕНА
УКУПНА
ВРЕДНОСТ  БЕЗ
ПДВ

БРОЈ
ПОНДЕ
РА

РОК
извршења
услуге

БРОЈ
ПОНДЕРА

4+6 РАНГ
ЛИСТА

1 2 3 4 5 6 7 8

1 “Александар”
сзгр

ЧАЧАК

   1.420.000.00 95 5  дан 2 97 1



4. Начин примене методолигије пондера:
критеријум  за  вредновање  понуда  је  економски  најповољнија  понуда,са
елементима критеријума:
-понуђена цена.....95 пондера
-рок испоруке..........5 пондера

5. Назив понуђача коме се додељује уговор:
Након спроведеног прегледа и стручне оцене понуда,комисија је мишљења да су
у  овој  јавној  набавци  испуњени  услови  за  доделу  уговора  и  предложила
директору да Уговор о јавној  набавци додели понуђачу  АЛЕКСАНДАР” СЗГР
ПАКОВРАЋЕ-ЧАЧАК ,понуда број     152 14.03.2017. 

Одговорно лице наручиоца је прихватило предлоге  комисије за јавне набавке о избору
најповољниje понудe, те је на основу законских овлашћења донело одлуку о додели
уговора  којом се  понуда  број      152 14.03.2017. понуђача  ''   АЛЕКСАНДАР” СЗГР
ПАКОВРАЋЕ-ЧАЧАК бира као најповољнија ,а уговор додељује изабраном понуђачу.
На основу свега унапред  изнетог решено као у диспозитиву.

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

Мрчајевци 17.03.2017. године

Одговорно лице наручиоца
Директор

Драгица Вујанић

_____________________________


