Јавно комунално предузеће „Наш Дом“ Апатин,
ул. Железничка бр. 4, 25260 Апатин
Комисија за јавну набавку мале вредности
Број: 2622/2018
Датум: 20.08.2018. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), в.д. Директор Јавног комуналног предузећа „Наш Дом“
Апатин:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Уговор за јавну набавку услуга бр. 17/2018 – „РЕМОНТ КАМИОНА АУТОСМЕЋАРА ФАП 1317 СА
НАДГРАДЊОМ ЛИВНИЦА ПРИЈЕПОЉЕ СПП16“, додељује се понуђачу „ВАСИЉЕВИЋ ЗММ“ д.о.о,
Пана Ђукића 11, 37240 Трстеник
Образложење
Наручилац Јавно комунално предузеће „Наш Дом“ Апатин спровео је поступак јавне набавке
мале вредности – редни бр. 17/2018, а на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке, бр.
2332/2018 од дана 24.07.2018. године.
У смислу члана 57. Закона, дана 02.08.2018. године позив за подношење понуда и
конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки, и интернет страници наручиоца.
Рок за достављање понуда је био до 10.08.2018. године до 12,00 часова.
Благовремено су пристигле две понуде понуђача:
1. „ВАСИЉЕВИЋ ЗММ“ д.о.о, Пана Ђукића 11, 37240 Трстеник
2. „ИДИ – НИНЧИЋ“ д.о.о., Седобро бб, 31300 Пријепоље
Поступак отварања понуда вођен је дана 10.08.2018. године са почетком у 12,30 часова.
Након отварања понуда, приступило се стручној оцени понуда и сачинио извештај о њој.
У извештају о стручној оцени понуде, бр. 2621/2018 од дана 20.08.2018. године,
констатовано је следеће:
1.

Предмет и процењена вредност јавне набавке
набавка услуга – бр. 17/2018 РЕМОНТ КАМИОНА АУТОСМЕЋАРА ФАП 1317 СА
НАДГРАДЊОМ ЛИВНИЦА ПРИЈЕПОЉЕ СПП16
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ –а): 2.000.000,00 динара

2.

Укупно су пристигле две понуде и то:
Иди Нинчић ДОО Пријепоље
„ВАСИЉЕВИЋ ЗММ“ д.о.о, Пана Ђукића 11, 37240 Трстеник

3.
Критеријум за доделу уговора избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“
Одлука о додели уговора о јавној набавци бр. 17/2018 – РЕМОНТ КАМИОНА АУТОСМЕЋАРА
ФАП 1317 СА НАДГРАДЊОМ ЛИВНИЦА ПРИЈЕПОЉЕ СПП16, донеће се применом
критеријума „најнижа понуђена цена“

Напомена:
Наручилац је у складу са чланом 93 став 1 и чланом 79 став 1 од понуђача Иди Нинчић ДОО
Пријепоље захтевао на увид оригинал потврде о референцама из конкурсне документације.
Понуђач је у остављеном року доставио оверене копије докумената.
Увидом у потврде које је Понуђач дао у својој Понуди од дана 08.08.2018. године Наручилац је
утврдио да се недвосмислено може утврдити да се ова два документа не подударају, тачније
Понуђач је послао две различите потврде, али индентичне у свим сегментима осим у делу
потписа и печата, те да се на једном месту види потпис преко другог потписа, печат преко дргог
печата и једна потврда са два различита печата.
Комисија именована Решењем Наручиоца позивајући на Закон о слободном приступу
информацијама од јавног значаја од ЈКП „Лим“ Пријепоље тражила је податке о Уговорима са
понуђачем Иди Нинчић ДОО Пријепоље.
Тражену документацију Потврде достављене од стране потенцијалног понуђача Иди Нинчић ДОО
Пријепоље, као и документацију коју добије од ЈКП „Лим“ Пријепоље, уколико се појави потреба,
Наручилац ће доставити Управи за Јавне набавке да утврди постоје ли елементи из ЗЈН из члана
24, као и члана 82.
Како је Наручилац у складу са чланом 108 став 3 Закона о ЈН Одлуку о додели уговора мора
донети у року од 10 дана, а није могао утврдити да ли су потврде дате у понуди индентичне са
потврдама које су Нарчиоцу на захтев додатно достављене, У складу са чланом 106 тачка 5
Наручилац одбија понуду Иди Нинчић ДОО Пријепоље као неприхватљиву.
4.
Р.бр

Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање
Бр. под којим
је понуда
заведена
2527/2018

1.

Назив понуђача

Разлози за одбијање понуде

Понуђена цена
(без ПДВ – а)

„ИДИ – НИНЧИЋ“
д.о.о., Седобро бб,
31300 Пријепоље

У складу са чланом 106. Закона о
јавним набавкама

989.280,00
динара без
ПДВ-а

5. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Р.бр.

Назив понуђача

„ВАСИЉЕВИЋ ЗММ“ д.о.о,
Пана Ђукића 11, 37240 Трстеник

1.

Понуђена цена
без ПДВ - а
1.388.660,00
динара без ПДВ-а

Понуђена цена
са ПДВ - ом
1.666.392,00
динара са ПДВ-ом

Назив понуђача коме се додељује уговор
Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда: „ВАСИЉЕВИЋ ЗММ“
д.о.о, Пана Ђукића 11, 37240 Трстеник.
На основу горе изнетог, предлаже се наручиоцу да се уговор додели горе наведеном понуђачу.
6.

На основу горе изнетог, одлучено је као у изреци ове одлуке.
Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права
у року од 5(пет) дана од дана објављивања исте, на начин предвиђен чланом 149. Закона.
в.д Директор
_________________________________
Недељко Брачика

