
Наручилац: ЈКП''Моравац'' Мрчајевци
Јавна набавка мале вредности ЈНМВ-04-1.1.4/2017
Број: 167
Датум: 17.03.2017.године

На основу члана 108. Закона о Јавним набавкама (Сл.гл.Р:С.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)
и извештаја за Јавну набавку доносим:

О  Д   Л  У  К  У

О додели уговора у  поступку Јавне набавке мале вредности број ЈНМВ-04-1.1.4/2017 за
набавку резервних делова за водовод.

- За  партију  1,  набавка  водоводног  материјала,  уговор  се  додељује
''Хидрокомерц''ДОО Лучани, Драгише Мишовића бб, ПИБ 101266668, матични број
07675135 чија је понуда број 88 од 08.03.2017.године.

- За  партију  2,  набавка  сервисираних  водомера  уговор  се  додељује  понуђачу
''Инса''ДОО Земун, Тршћанска 21,  ПИБ 100001693, матични број 07006357, чија је
понуда број 31/20 од 07.03.2017.године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 24.02.2017.године донео одлуку о покретању поступка Јавне набавке
мале  вредности деловодни бр.96,  за  набавку резервних делова  за водовод.  На порталу
Јавних  набавки  и  интернет  страници  ЈКП  ''Моравац''  Мрчајевци,  објавио  је  Позив  за
подношење понуда и конкурсну документацију за предметну Јавну набавку број ЈНМВ-04-
1.1.4/2017 дана 27.02.2017.године.
Комисија  за  Јавну  набавку  је  након  отварања  приспелих  понуда  спровела   стручно
оцењивање понуда и саставила следећи извештај: 

1. Предмет јавне набавке мале вредности ЈНМВ-04-1.1.4/2017 је набавка добара – резервни
делови за водовод, обликована у две партије.
Партија 1 – набавка водоводног материјала
Партија 2 – набавка сервисираних водомера

2.  Укупна  процењена  вреднст  јавне  набавке  без  пореза  на  додату  вредност  износи
2.000.000 динара, а средства су обезбеђена на конту 5122-6
- за партију 1; 1.600.000,00 динара
- за партију 2;    400.000,00 динара

3. Благовремено, односно до дана 09.03.2017.године до 12,00 часова доставњене су понуде
следећих понуђача:

3.1.''Унипрогрес'' ДОО Рума, Владимира Назора бб
-  Понуда број  07-03/17 од 07.03.2017.  године,  заведена код Наручиоца под деловодним
бројем 133, дана 08.03.2017. године у 10 часова и 26 минута.



- Вредност понуде износи 1.138.425,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а, за партију 1
- Понуда је благовремена и одговарајућа, а тиме и прихватљива.
3.2. ''Вукас меринг''ДОО Батајница, Далматинских бригада
-  Понуда  број  27/2017  од  07.03.2017.  године,  заведена  код  Наручиоца  под  деловодним
бројем 134, дана 08.03.2017. године у 10 часова и 26 минута
- Вредност  понуде за партију 2 износи 301.680,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а.
- Понуда се оцењује као благовремена и одговарајућа, односно прихватљива је.
3.3. ''Копаоник'' АД Београд,  огранак Краљево, Стари аеродром бб
- Понуда број 37 од 07.09.2017. године, заведена код Наручиоца под деловодним бројем
139, дана 09.03.2017. године у 08 часова и 35 минута.
- Вредност понуде за партију 1 износи 1.530.451,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а
- Понуда је благовремена, одговарајућа, односно оцењена је као прихватљива
3.4. ''Хидрокомерц'' ДОО Лучани, Др. Драгише Мишовића бб
- Понуда број 88 од 08.03.2017. године, заведена код Наручиоца под деловодним бројем
140, дана 09.03.2017. године у 10 часова и 10 минута
- Вредност понуде за партију 1 износи 1.054.227,00 динара без ограчунатог ПДВ-а
Напомена:  Понуђена  цена  из  наведене  понуде  износила  је  881.310,00  динара  без
обрачунатог  ПДВ-а,  али  је  рачунском  провером  од  стране  Комисије  за  Јавну  набавку
констатована  грешка  у  збиру  и  утврђена  је  стварна  вредност  понуде  од  1.054.227,00
динара.
- Понуда се оцењује као благовремена и одговарајућа, осдосно прихватљива је.
3.5. ''Инса'' АД Земун, Тршћанска 21
- Понуда број 31/20 од 07.03.2017. године, заведена код Наручиоца под деловодним бројем
141, дана 09.03.2017. године у 11 часова и 27 минута.
- Вредност понуде за партију 2 износи 273.820,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а
- Понуда је благовремена и одговарајућа, односно прихватљива.

Након извршеног сагледавања и оцењивања доспелих понуда, Комисија за Јавну набавку,
руководећи се критеријумом најниже понуђене цене предлаже да се за Јавну набавку мале
вредности ЈНМВ-04-1.1.4/2017 закључе уговор са следећим понуђачима:

1. Понуђач  ''Хидрокомерц''  ДОО  Лучани,  Др.  Драгише  Мишовића  бб,  сходно
достављеној понуди број 88 од 08.03.2017. године, за партију 1.

2. Понуђач ''Инса''  Земун,  Тршћанска 21, сходно достављеној  понуди број  31/20 од
07.03.2017. године, за партију 2.

Поука о правном леку:
      Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 8 (осам)
дана  од  дана  објављивања  ове  одлуке  на  Порталу  јавних  набавки.  Захтев  се  подноси
наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.

ЈКП ''Моравац'' Мрчајевци
        Драгица Вујанић



_______________________


