РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА ЋИЋЕВАЦ
БРОЈ: 404-60/15-03
30.11.2015.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („СЛ. гласник РС“, број 124/12,
14/2015, 68/2015) начелник Општинске управе општине Ћићевац, на основу Извештаја о
стручној оцени понуда доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН- Грађевински материјал за потребе избеглих лица,

број ЈН 6/15
На основу Извештаја о стручној оцени понуда за јавну набавку број 6/15 –
Грађевински материјал за потребе избеглих лица – објављеног Позива за достављање
понуда на Порталу јавних набавки 17.11.2015. год., додељује се Уговор за наведену јавну
набавку понуђачу Милошевић ДОО, Железничка бб, 37000 Крушевац. Критеријум за
доделу набавке је најнижа понуђена цена, коју је дао наведени понуђач и то - без ПДВ-а је
3.399.807,50 дин. а са ПДВ-ом - 4.079.769,00 дин
Понуда другог понуђача, НИПС ДОО, Параћин, износи 3.725.220,42 дин. без ПДВа, а са ПДВ-ом- 4.470.264,50 дин.
Обе понуде су прихватљиве.
Образложење
Дана, 13.11.2015. године донета је Одлука о покретању јавне набавке мале
вредности – Набавка Грађевинског материјала за потребе избеглих лица.
Редни број јавне набавке 6/15, заводни број 404-60/15-03.
На основу Извештаја о стручној оцени понуда, који је сачињен 30.11.2015. године, а који
гласи:
„Комисија почиње са радом у 10:15 часова, 30.11.2015.год.
Предмет јавне набавке: ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА
Конто: 472- позиција 62
Назив и ознака из општег речника набавки – 44190000 – Разни грађевински
материјал
Процењена вредност набавке је 4.583.333,33 дин. без ПДВ, односно 5.500.000,00 дин. са
ПДВ.
1. У поступку јавне набавке учествовала су два понуђача.
2. Основни подаци о понуђачима:
1) НИПС ДОО: Мајора Марка (преко пруге) бр. 19, 35250 Параћин
Одговорно лице (потписник уговора) : Ненад Савић
Особа за контакт: Ненад Савић
Телефон: 035/567-767; 063/567767
Телефакс:035/567-767<

E-mail: nips@mts.rs
Текући рачун привредног друштва и банка: 160-7902-38
Матични број понуђача: 07413688
Порески број привредног друштва – ПИБ: 101613831
2) Милошевић ДОО, Железничка бб, 37000 Крушевац
Подаци о понуђачу:
МИЛОШЕВИЋ ДОО,
Седиште и адреса понуђача: Железничка бб, 37000 Крушевац
Одговорно лице: Бобан Милошевић
Особа за контакт: Бобан Милошевић
Телефон: 037/420311;
Телефакс: 037/421810
E-mail: milosevicdoo@gmail.com
Текући рачун привредног друштва и банка: 355-3200407053-86 Војвођанска банка
Матични број понуђача: 20484519
Порески број привредног друштва – ПИБ:105886708
Критеријум за доделу дабавке је најнижа понуђена цена.
Комисија врши увид у достављене понуде упоређујући са Записником о отварању понуда
који гласи:
„ЗАПИСНИК
О ОТВАРАЊУ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Грађевински материјал за потребе

избеглих лица, број ЈН 6/15
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-60/15-03 од
13.11.2015. године за Јавну набавку услуге – Грађевински материјал за потребе избеглих
лица, покренут је поступак јавне набавке број 6/15, процењене вредности - 4.583.333,00
динара без ПДВ-а, а са ПДВ - 5.500.000,00 дин., за коју се спроводи поступак јавне
набавке мале вредности по позиву објављеном на Порталу јавних набавки и сајту
Општине Ћићевац, дана 17.11.2015. год. од наручиоца Општинске управе општине
Ћићевац.
Предмет јавне набавке: ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗБЕГЛИХ
ЛИЦА
Назив и ознака из општег речника: РАЗНИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
ОРН: 44190000.
Критеријум за доделу јавне набавке је најнижа понуђена цена.
1. Поступак отварања понуда спроводи се у канцеларији број 24, Општинске управе
Ћићевац, са почетком у 12.30 часова, дана 27.11.2015. године.
2. Отварање понуда спроводи Ненад Мацић, службеник за јавне набавке.
3. Отварању понуда присуствује и Драгана Стефановић, повереник за избеглице и
миграције.
4. Благовремено, тј. до дана 27.11.2015. године до 12 часова, примљенe су понуде
следећих понуђача:
Број под којим је
понуда заведена
Час

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

1) 404-60/1/15-03
10:30
2) 404-60/2/15-03
11:45

ДОО НИПС, Мајора Марка (преко пруге)

27.11.2015.

бр.19, 35250 Параћин
Милошевић ДОО, Железничка бб

27.11.2015.

37000 Крушевац
Неблаговремених понуда није било.
Констатује се да отварању понуда присуствују следећи представници понуђача: Душан
Јаковљевић, бр.лк. 00518778 и Горан Живадиновић, бр.лк. 03005756 представници
понуђача Милошевић ДОО, Железничка, Крушевац.
Службеник приступа отварању понуда по реду приспећа:
1) НИПС ДОО: Мајора Марка (преко пруге) бр. 19, 35250 Параћин
Подаци о понуђачу:
НИПС ДОО
Седиште и адреса понуђача: Мајора Марка (преко пруге) бр. 19, 35250 Параћин
Одговорно лице (потписник уговора) : Ненад Савић
Особа за контакт: Ненад Савић
Телефон: 035/567-767; 063/567767
Телефакс:035/567-767<
E-mail: nips@mts.rs
Текући рачун привредног друштва и банка: 160-7902-38
Матични број понуђача: 07413688
Порески број привредног друштва – ПИБ: 101613831
Понуђач доставља:
- Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75 ЗЈН.
- Изјаву о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.
- Понуђач подноси понуду бр.1033 од 25.11.2015. год. којом потврђује да је
подноси самостално а износ понуде је 3.725.220,42 дин. без ПДВ-а. Висина ПДВ-а
745.044,88 дин. Укупна цена са ПДВ-ом и пратећим трошковима је 4.470.264,50 дин.
Рок испоруке је 29 дана, а рок плаћања 45 дана.
Рок важења понуде је 35 дана.
- Оверени модел Уговора;
- Образац трошкова припреме понуде – без трошкова;
- Изјава о независној понуди;
- Решење о регистрацији на АПР-у;
Понуда у прилогу Записника.
Службеник приступа отварању понуде Понуђача:
1) Милошевић ДОО, Железничка бб, 37000 Крушевац
Подаци о понуђачу:
МИЛОШЕВИЋ ДОО,
Седиште и адреса понуђача: Железничка бб, 37000 Крушевац
Одговорно лице: Бобан Милошевић
Особа за контакт: Бобан Милошевић
Телефон: 037/420311;
Телефакс: 037/421810
E-mail: milosevicdoo@gmail.com
Текући рачун привредног друштва и банка: 355-3200407053-86 Војвођанска банка

Матични број понуђача: 20484519
Порески број привредног друштва – ПИБ:105886708
Понуђач је доставио:
- Понуда заведена под бр.23/11од 26.11.2015. год.
- Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75 ЗЈН.
- Изјаву о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.
- Образац понуде заведене под бројем 23/11 од 26.11.2015. год. којом потврђује да
је подноси самостално.
Укупна висина понуде без ПДВ-а је 3.399.807,50 дин.Висина ПДВ-а 679.961,50 дин.
Укупна цена са ПДВ-ом – 4.079.769,00 дин.
Рок испоруке 30 дана, рок плаћања 7 дана и рок важења понуде је 90 дана.
- Оверени модел Уговора;
- Текст Изјаве о независној понуди;
- Изјаву о електронској адреси о испуњености услова из чл. 75.
- Решење АПР-а о регистрацији.
Понуда у прилогу Записника.
Отварање понуда је завршено у 13:06 часова.
Представници понуђача нису имали приговора у вези са отварањем понуда.“
Комисија утрврђује постојање свих тражених докумената и образаца уредно попуњених и
оверених од стране понуђача, прегледом понуда.
Обе понуде наведених понуђача су прихватљиве.
Пошто је понуђач НИПС ДОО, Параћин дао понуду под бројем 1033 од 25.11.2015. год. у
укупном износу од - 4.470.264,50 дин , а МИЛОШЕВИЋ ДОО, Крушевац дао понуду
заведену под бројем: 23/11, од 26.11.2015. у износу од - 4.079.769,00 дин., то је понуда
понуђача МИЛОШЕВИЋ ДОО, Крушевац, поред тога што је прихватљива и најповољнија
по критеријуму најниже понуђене цене.
Стога Комисија предлаже доделу јавне набавке понуђачу МИЛОШЕВИЋ ДОО,
Крушевац.“
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку број 6/15,
Грађевински материјал за потребе избеглих лица – на основу законског овлашћења.
ПРАВНА ПОУКА:
На основу члана 149. став 7 Закона о јавним набавкама („СЛ. гласник РС“, број 124/12,
14/2015, 68/2015) рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана
објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.

НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,
______________________
____
Марина Лукић

