ЈКП "ГРАДСКА ГРОБЉА"
Адреса: Кикиндска 3, 34000 Крагујевац
тел: 305-985; 370-022, факс: 370-617, e-mail: gradskagroblja@gmail.com

На основу члана 107. став 3., члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''
бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 02/1146 од
13.03.2017. године, директор ЈКП „Градска гробља“ Крагујевац, доноси дана
13.03.2017. године:
О Д Л У КУ
о додели уговора
ЈКП „Градска гробља“, ул. Кикиндска 3, Крагујевац, као Наручилац, у поступку
јавне набавке мале вредности број 01/ЈН/17, чији је предмет набавка добара – лична
заштитна средства, Уговор о јавној набавци додељује понуђачу :
„Матица“ д.о.о, огранак конфекција
Крагујевац, Матични број :07498993; Порески идентификациони број (ПИБ):101741315.
Образложење
добра: Лична заштитна средства
Предмет јавне набавке
ОРН: 35113000

Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без урачунатог ПДВ-а)

01/ЈН/17
800.000,00 динара

Наручилац је дана 20.02.2017. године донео Одлуку о покретању поступка бр. 02/761,
за јавну набавку мале вредности бр.01/ЈН/7.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана 20.02.2017.
године на Порталу јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs) и интернет страници
Наручиоца (www.gradskagroblja.co.rs).
До истека рока за подношење понуда, 03.03.2017. године до 11:30, на адресу
наручиоца пристигле су 2 (две) понуде понуђача и то:
Р. Број под којим је
Назив и седиште
Датум пријема Час пријема
бр. понуда заведена
понуђача
код наручиоца
„Инекс заштита“доо,
03.03.2017.
10:45
1.
02/990
Јагодина
2.

02/992

„Матица“доо, Крагујевац

Неблаговремених понуда није било.

03.03.2017.

11:15
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Комисија је приступила јавном отварању понуда дана 03.03.2017. године са почетком у
12:00 часова и констатовала следеће:
Понуђач: „Инекс заштита“ д.о.о Јагодина, поднео је самосталну понуду .
Понуђени су следећи услови:
1.
2.
3.
4.
5.

Понуђена цена: 664.925,,00 динара + ПДВ 132.985,00 динара,
УКУПНО: 797.910,00 динара са ПДВ-ом
Рок важења понуде: 30 дана
Рок испоруке: 5 дана
Рок плаћања: 45 дана
Гарантни рок: 12 месеци

Понуђач: „Матица“ д.о.о, огранак конфекција, Крагујевац,поднео је самосталну
понуду.
Понуђени су следећи услови:
1. Понуђена цена: 669.240,00 динара + ПДВ 133.848,00 динара,
УКУПНО: 803.088,00 динара са ПДВ-ом
2. Рок важења понуде: 30 дана
3. Рок испоруке: 5 дана
4. Рок плаћања: 45 дана
5. Гарантни рок: 12 месеци

Комисија је, такође, констатовала и присутност документације тражене Позивом за
подношење понуда и Конкурсном документацијом за ову јавну набавку.
Поступак јавног отварања понуда завршен је дана 03. марта 2017. године, у 12:20
часова, што је и констатовано у Записнику, који је потписан од стране чланова
Комисије за јавну набавку.
У складу са чланом 104. став 6. ЗЈН, Наручилац је понуђачима уручио Записник
присутним представницима понуђача.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној
оцени благовремено поднетих понуда и сачинила извештај о истом.
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Стручна оцена понуда:
Приликом детаљног прегледа понуда и сачињавања извештаја о стручној оцени
понуда комисија је уочила да је направљена рачунска грешка код понуђача „Инекс
заштита“ доо, Јагодина приликом обрачунавања укупне понуђене цене, односно
множења јединичних понуђених цена и тражених количина од стране наручиоца.
Понуђач „Инекс заштита“ д.о.о. је у достављеној финансијској понуди исказао
вредност од 664.925,00 без ПДВ-а , а тачан износ финансијске понуде је 681.950,00
без ПДВ-а.

У складу са чланом 93 закона о Јавним набавкама наручилац се дана
09.03.2017.године писаним путем обратио понуђачу „Инекс заштита“д.о.о., да се
сагласи са исправком рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по
окончаном поступку отварања понуда и дао примерен рок који није могао бити дужи од
2(два) дана.

Како понуђач „Инекс заштита“ д.о.о. није одговорио наручиоцу у примереном року,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Критеријум за оцењивање понуда је „ најнижа понуђена цена“
Имајући у виду да је у поступку ове јавне набавке поднета само једна прихватљива
понуда, нису испуњени услови за примену критеријума најнижа понуђена цена и
сачињавање ранг листе.

Комисија је у поступку стручне оцене понуде констатовала да је понуда понуђача
„Матица“ д.о.о. огранак конфекција, Крагујевац бр.02/992 од 03.03.2017.
прихватљива јер испуњава све услове који су тражени Конкурсном документацијом
за ову јавну набавку.
Након спроведеног прегледа и стручне оцене понуда, Комисија је у Извештају о
стручној оцени понуда изнела мишљење да су у овој јавној набавци испуњени услови
за доделу Уговора и предложила одговорном лицу Наручиоца ЈКП „Градска гробља“.
Крагујевац да Уговор о јавној набавци додели понуђачу „Матица“ д.о.о. огранак
конфекција, Крагујевац.
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У складу са изнетим, директор ЈКП „Градска гробља“ Крагујевац, прихватио је предлог
дат у Извештају о стручној оцени понуда, па је на основу члана 108. Закона о јавним
набавкама, одлучено 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 на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту се подноси Наручиоцу, а
копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Директор
ЈКП "Градска гробља"
Крагујевац
___________________________
Никола Спасић, дипл.маш.инж.

