РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ
ОПШТИНСКАУПРАВА ЋИЋЕВАЦ
БРОЈ: 404-63/15-03
18.12.2015.
На основу члана 109. 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
O
ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈН- Пољопривредне машине и опрема, број ЈН 7/15
На основу Извештаја о стручној оцени понуда за јавну набавку број 7/15 –
Пољопривредне машине и опрема – објављеног Позива за достављање понуда на Порталу
јавних набавки 07.12.2015. год., обуставља се поступак јавне набавке јер наручилац ние
добио ни једну прихватљиву понуду.

Образложење
Дана, 02.12.2015. године донета је Одлука о покретању јавне набавке мале
вредности – Пољопривредне машине и опрема.
Редни број јавне набавке 7/15, заводни број 404-63/15-03.
На основу Извештаја о стручној оцени понуда, који је сачињен 18.12.2015.
године, а који гласи:
„Комисија почиње са радом у 07:35 часова, 18.12.2015. год.
Предмет јавне набавке: ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ И ОПРЕМА
Конто: 472 - позиција 62
Назив и ознака из општег речника набавки – 16000000 – Пољопривредне машине
Процењена вредност набавке је 716.666,00 дин. без ПДВ, односно 860.000,00 дин. са ПДВ.
У поступку јавне набавке учествовала су четири понуђача.
Основни подаци о понуђачима:
1) AGRO TECH PMD DOO
Седиште и адреса понуђача: Тополски пут 2, 24426 Трешњевац
Одговорно лице (потписник уговора) : Бата Крољ
Особа за контакт: Бата Карољ
Телефон: 024/799-061
Телефакс: 024/799-061
E-mail: office@agrotech.rs

Текући рачун привредног друштва и банка: 205-156859-58 Koмерцијална банка
Матични број понуђача: 20129492
Порески број привредног друштва: SR104261377
2) AGROMEHANIZACIJA DOO
Седиште и адреса понуђача: Краља Петра I, 16000 Лесковац
Одговорно лице: Трајковић Татјана, Трајковић Слободан
Особа за контакт: Татјана Трајковић
Телефон: 016/253-297
Телефакс: 016/253-281
E-mail: agromehle@gmail.com
Текући рачун привредног друштва и банка: 160-107045-11, BANCA INTESA
Матични број понуђача: 17547135
Порески број привредног друштва: 103252098
3) JUGOMETAL DOO
Седиште и адреса понуђача: Кнеза Милоша 81, 35210 Свилајнац
Особа за контакт: Зоран Рајичић, Кепчија Бранислава
Телефон: 035/312-391
Телефакс: 035/312-331
E-mail: info@jugometal.co.rs
Текући рачун привредног друштва и банка: 220-20557-16 Pro Credit Banka
Матични број понуђача: 07368038
Порески број привредног друштва: 101475543
4) ДОО ЛИМЕС
Седиште и адреса понуђача: Предрага Станојевића 62, 37000 Крушевац
Особа за контакт: Јасмина Милаковић
Телефон: 037/420-350
Телефакс: 037/420-355
E-mail: limesdoo@ptt.rs
Текући рачун привредног друштва и банка: 205-85028-17 Комерцијална банка АД
Матични број понуђача: 06125182
Порески број привредног друштва: 100314977
Критеријум за доделу набавке 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 – Пољопривредне машине и

опрема, број ЈН 7/15
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-63/15-03 од
02.12.2015. године за Јавну набавку добра – Пољопривредне машине и опрема, покренут је
поступак јавне набавке број 7/15, процењене вредности 716.666,00 динара без ПДВ-а, а са
ПДВ - 860.000,00 дин., за коју се спроводи поступак јавне набавке мале вредности по

позиву објављеном на Порталу јавних набавки и сајту Општине Ћићевац, дана 07.12.2015.
год. од наручиоца Општинске управе општине Ћићевац.
Предмет јавне набавке: ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ И ОПРЕМА
Назив и ознака из општег речника: ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ
ОРН: 16000000.
Критеријум за доделу јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Поступак отварања понуда спроводи се у канцеларији број 24, Општинске управе
Ћићевац, са почетком у 12.30 часова, дана 17.12.2015. године.
Отварање понуда спроводи Ненад Мацић, службеник за јавне набавке.
Отварању понуда присуствује и Драгана Стефановић, повереник за избеглице и миграције.
Благовремено, тј. до дана 17.12.2015. године до 12 часова, примљенe су понуде следећих
понуђача:
Број под којим је
понуда заведена

Назив или шифра понуђача

1) 404-63/1/15-03

AGRO TECH PMD DOO
Тополски пут 2, 24426 Трешњевац

2) 404-63/2/15-03
10:00

AGROMEHANIZACIJA DOO

Датум пријема
16.12.2015.

Час
14:30

17.12.2015.

Краља Петра I, 16000 Лесковац
3) 404-63/3/15-03

JUGOMETAL DOO
Кнеза Милоша 81, 35210 Свилајнац

17.12.2015.

10:00
4) 404-63/4/15-03

ДОО ЛИМЕС
Предрага Станојевића 62, 37000 Крушевац

17.12.2015.

10:40

Неблаговремених понуда није било.
Констатује се да отварању понуда присуствује следећи представник понуђача:
Миливоје Пантовић, ЈМБГ 0111962760011, као представник понуђача AGRO TECH PMD
DOO, Тополски пут 2, 24426 Трешњевац, по овлашћењу од 17.12.2015. год.
Службеник приступа отварању понуда по реду приспећа:
AGRO TECH PMD DOO, Тополски пут 2, 24426 Трешњевац
Подаци о понуђачу:
AGRO TECH PMD DOO
Седиште и адреса понуђача: Тополски пут 2, 24426 Трешњевац
Одговорно лице (потписник уговора) : Бата Крољ
Особа за контакт: Бата Карољ

Телефон: 024/799-061
Телефакс: 024/799-061
E-mail: office@agrotech.rs
Текући рачун привредног друштва и банка: 205-156859-58 Koмерцијална банка
Матични број понуђача: 20129492
Порески број привредног друштва: SR104261377
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.471/2105 од 11.12.2015. год. којом потврђује да је
подноси самостално, а износ понуде је 306.200,00 дин. без ПДВ-а. Висина ПДВ-а - 61.240
дин. Укупна цена са ПДВ-ом и пратећим трошковима је 367.440,00 дин.
Понуђач није доставио понуду за производе под бројем 1. Мотокултиватор, по бр.4
Ратарски уређаји- УРП-8, под бр. 5. Дрљача трокрила, под бр. 6. Приколица за фрезу, под
бр.7. Ратарска прскалица и под бр. 8. Ротациона померљива ситнилица.
Рок испоруке је 10 дана, а рок плаћања 30 дана. Рок важења понуде је 3о дана.
Оверени модел Уговора;
Образац трошкова припреме понуде – без трошкова;
Изјава о независној понуди;
Решење о регистрацији на АПР-у;
Уверење за понуђача да није под истрагом нити је подигнута оптужница те није осуђиван
за кривична дела против животне средине, примања и давања мита, преваре и није
изречена мера забране обављања делатности.
Уверења за одговорна лица.
Службеник приступа отварању понуде Понуђача:
AGROMEHANIZACIJA DOO, Краља Петра I, 16000 Лесковац
Подаци о понуђачу:
AGROMEHANIZACIJA DOO
Седиште и адреса понуђача: Краља Петра I, 16000 Лесковац
Одговорно лице: Трајковић Татјана, Трајковић Слободан
Особа за контакт: Татјана Трајковић
Телефон: 016/253-297
Телефакс: 016/253-281
E-mail: agromehle@gmail.com
Текући рачун привредног друштва и банка: 160-107045-11, BANCA INTESA
Матични број понуђача: 17547135
Порески број привредног друштва: 103252098
Понуђач је доставио:
Понуда заведена под бр.115 од 16.12.2015. год. као самосталну.
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 115 од 16.12.2015. год. којом потврђује да је подноси
самостално.

Укупна висина понуде без ПДВ-а је - 558.910,00 дин. Висина ПДВ-а - 111.782,00 дин.
Укупна цена са ПДВ-ом – 670.692,00 дин.
Рок испоруке 10 дана, рок плаћања 45 дана и рок важења понуде је 35 дана. Понуђач је у
овереној напомени навео да је рок испоруке за приколицу 15.01.2016. год. Под редним
бројем производа 4. УРП-8, навео је да производ није пластифициран како је тражио
наручилац, а под бр. 8 Ротациона померљива ситнилица нема 40 већ 36 мотичица. Понуда
достављена за све машине и опрему од ред.бр.1 до ред. бр. 8.
Оверени модел Уговора;
Текст Изјаве о независној понуди;
Службеник приступа отварању понуде Понуђача:
JUGOMETAL DOO, Кнеза Милоша 81, 35210 Свилајнац
Подаци о понуђачу:
JUGOMETAL DOO
Седиште и адреса понуђача: Кнеза Милоша 81, 35210 Свилајнац
Особа за контакт: Зоран Рајичић, Кепчија Бранислава
Телефон: 035/312-391
Телефакс: 035/312-331
E-mail: info@jugometal.co.rs
Текући рачун привредног друштва и банка: 220-20557-16 Pro Credit Banka
Матични број понуђача: 07368038
Порески број привредног друштва: 101475543
Понуђач је доставио:
Понуда заведена под бр.126 од 15.12.2015. 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 126 од 15.12.2015. год. којом потврђује да је подноси
самостално.
Укупна висина понуде без ПДВ-а је - 692.470,00 дин. Висина ПДВ-а - 138.494,00 дин.
Укупна цена са ПДВ-ом – 830.964,00 дин.
Рок испоруке 10 дана, рок плаћања 45 дана и рок важења понуде је 30 дана. У понуди под
редним бр.2 наводи да је тежина двобразног раоног плуга 229 кг, док је наручилац тражио
минималну тежину од 235 кг. Остале напомене нису уписане читко. Понуда достављена за
све машине и опрему од ред.бр.1 до ред. бр. 8.
Оверени модел Уговора;
Текст Изјаве о независној понуди;
Каталог мотикултиватора ФПН406.
Службеник приступа отварању понуде Понуђача:
ДОО ЛИМЕС, Предрага Станојевића 62, 37000 Крушевац
Подаци о понуђачу:
ДОО ЛИМЕС
Седиште и адреса понуђача: Предрага Станојевића 62, 37000 Крушевац
Особа за контакт: Јасмина Милаковић
Телефон: 037/420-350
Телефакс: 037/420-355
E-mail: limesdoo@ptt.rs

Текући рачун привредног друштва и банка: 205-85028-17 Комерцијална банка АД
Матични број понуђача: 06125182
Порески број привредног друштва: 100314977
Понуђач је доставио:
Понуда заведена под бр.2 од 16.12.2015. год. која је поднета самостално.
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.
Укупна висина понуде без ПДВ-а је - 660.725,00 дин. Висина ПДВ-а - 132.145,оо дин.
Укупна цена са ПДВ-ом – 792.870,00 дин.
Рок испоруке 10 дана, рок плаћања 15 дана и рок важења понуде је 30 дана. Понуда је
достављена за све машине и опрему од ред.бр. 1. до ред.бр. 8.
Оверени модел Уговора;
Текст Изјаве о независној понуди;
Отварање понуда је завршено у 13:25 часова.
Представник понуђача није имао приговор у вези са отварањем понуда.
Комисија утрврђује постојање свих тражених докумената и образаца уредно
попуњених и оверених од стране понуђача, прегледом понуда.
Увидом у понуде утврђено је да је понуда понуђача AGRO TECH PMD DOO, Трешњевица,
непотпуна, како је то наведено и у Записнику јер нису достављене цене за тражене
производе: Мотокултиватор, УРП-8, дрљача трокрила, приколица за фрезу, ратарска
прскалица и ротациона померљива ситнилица. Стога, службеник за јавне набавке,
предлаже одговорном лицу да се ова понуда одбије као неприхватљива.
Увидом у понуду понуђача AGROMEHANIZACIJA DOO, Лесковац утврђена је
истоветност са документацијом наведном у записнику као и то да понуђач није у
потпуности одговорио захтевима наручиоца како је наведено спецификацијом јер
ратарски уређај УРП-8 нема пластификацију а ротациона померљива ситнилица нема 40
већ 36 мотичица. Стога, службеник за јавне набавке, предлаже одговорном лицу да се ова
понуда одбије као неприхватљива.
Увидом у понуду понуђача JUGOMETAL DOO, Свилајнац утврђена је истоветност у
достављеној документацији, како је то наведено Записником, са ценом без ПДВ-а 692.470,00 дин, а са ПДВ-ом – 830.964,00 дин., ова понуда је неприхватљива јер је за добро
под бр. 8 – Ротациона померљива ситнилица у напомени јасно уписано 36 а не 40
мотичица како је тражено конкурсном документацијом.
Увидом у понуду понуђача ДОО ЛИМЕС, Крушевац утврђена је истоветност у
достављеној документацији, како је то наведено Записником, са ценом без ПДВ-а –
660.725,00 дин., а са ПДВ-ом – 792.870,00 дин. Пошто је овај понуђач пре заседања
комисије која сачињава извештај о стручној оцени понуда тачно у 12:28, 18.12.2015. год.,
мејлом доставио да ротоситнилица по техничким карактеристикама нема 40 већ 36
мотичица, то се и ова понуда сматра неприхватљивом.

На основу свега изнетог може се закључити да су све понуде неприхватљиве.“
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку број 7/15, –
Пољопривредне машине и опрема, на основу законског овлашћења те је донело наведену
одлуку.
ПРАВНА ПОУКА:
На основу члана 149. став 6 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

