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ЈКП „ Комуналац“ Чачак
Број: 459
Датум: 28.01.2019. године

На основу члана 108. Став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник
Републике Србије“, број 124/2012,14/15 и 68/15 ) дана 28.01.2019. године директор
ЈКП „Комуналац“ Чачак доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

1. Додељује се уговор понуђачу „ЗОВЕТ ДОО“ ОБРВА 75-А, 36204
Лађевци, број понуде 436, вредности 2.316.000,00 динара без ПДВ-а, на
основу критеријума најнижа понуђена цена, у поступку ЈНМВ-У-01/2019
ветеринарске услуге.

2. Ову одлуку објавити на портал ЈН и интернет страницу предузећа, у року
од три дана од дана њеног доношења.

3. Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од
пет дана од њеног објављивања.

О Б Р А З Л ОЖ ЕЊ Е

Наручилац ЈКП „Комуналац“ Чачак, спровео је ЈНМВ-У-01/2019 ветеринарске
услуге. Укупна процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 2.000.000,00
динара, за коју се спроводи јавна набавка мале вредности, по одлуци о покретању
ЈНМВ, број 218 од 15.01.2019 године, директора ЈКП „Комуналац“ Чачак. Позив за
подношење понуда je оглашен на порталу ЈН као и на интернет страници
Наручиоца.

Истовремено са доношењем Одлуке о покретању директора ЈКП
„Комуналац“ Чачак, донео је и Решење о образовању Комисије за јавну набавку
добара ветеринарске услуге, број 220 од 15.01.2019. године.

Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама ЈКП „Комуналац“ Чачак,
Николе Тесле 42, дана 24.01.2019. са почетком у 10.00 часова.

Отварање понуда спровела је Комисија у саставу: Александар Максимовић,
Љубиша Парезановић и Миодраг Рајичић.

Отварању понуда присуствовали су доле наведени представници понуђача:
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Рб. Понуђач Представник Бр.пуномоћја

1. ЗОВЕТ ДОО“ ОБРВА 75-
А, 36204 Лађевци

Драшко Милићевић 69/2019,

2. ТОП ВЕТ ДОО
ЛУЧАНИ, Негришори бб

Предраг Топаловић Власник,
директор

Благовремено тј, до дана 02.03.2018. до 08.30 часова примљенe су следеће понуде:

Број под којим је
понуда заведена

Назив или шифра понуђача Датум и час пријема

436 „ЗОВЕТ ДОО“ ОБРВА 75-А,
36204 Лађевци

24.01.2019. у 08:06
час.

440 ТОП ВЕТ ДОО ЛУЧАНИ,
Негришори бб

24.01.2019. у 08:26 час

Неблаговремених понуда није било.

Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена и евентуални
попусти које нуди понуђач, подаци из понуде који су одређени као елементи
критеријума, а који се могу нумерички приказати и евентуално подаци из понуде.

Рб. Број под
којим је
понуда
заведена

Назив понуђача Понуђена
цена и
евентуални
попусти

Подаци који
су одређени
као елемент
критеријума

1. 1449 „ЗОВЕТ
ДОО“ ОБРВА 75-А,
36204 Лађевци

2.316.000,00 Најнижа
понуђена
цена

2. 1453 ТОП ВЕТ ДОО
ЛУЧАНИ,
Негришори бб

4.550.000,00 Најнижа
понуђена
цена
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Примедбе представника понуђача : Представник ТОП ВЕТА истакао је примедбу
на процењену вредност јавне набавке ветеринарских услуга. Прошлогодишња
процена је била 4.000.000,00 динара за 450 паса, а ове године за 800 паса
2.000.000,00 динара. Исту примедбу истиче и други понуђач ЗООВЕТ.

Поступак отварања понуда завршен је у 10.45 часова.

Након отварања понуда Комисија је дана 28.01.2019. године, извршила стручну
оцену, и том приликом утврдила следеће:

Рб. Број под
којим је
понуда
заведена

Назив понуђача Понуђена
цена за
ветеринарске
услуге без
пдв

Подаци који
су одређени
као елемент
критеријума

Извештај
комисије

1. 1449 „ЗОВЕТ
ДОО“ ОБРВА 75-
А, 36204 Лађевци

2.316.000,00 Најнижа
понуђена
цена

Понуда није
прихватљива

2. 1453 ТОП ВЕТ ДОО
ЛУЧАНИ,
Негришори бб

4.550.000,00 Најнижа
понуђена
цена

Понуда није
прихватљива

Процењена планирана вредност за набавку ветеринарских услуга за 2019. годину
низносила је 2.000.000,00 динара. То није истакнуто у конкусној документацији
наручиоца јер то он и није био дужан да учини по ЗЈН.

На Порталу јавних набавки се види колика су планирана средства за јавне набавке
па тако и за ову ветеринарсских услуга, кога то интересује.

Тачна је примедба оба понуђача око процењене вредности за ветеринарске услуге,
али шта је разлог томе. Па у прошлој години вредност посла за 450 паса коштала
нас је 1.451.500,00 динара, па смо се водили том рачуницом оквирном око
2.000.000,00 динара да планирамо за ове услуге за 2019. годину, узимајући у обзир
повећан број паса. Зашто понуђач који даје примедбе око неадекватних
процењених вредности набавке необразложи своју понуду која је као што се види
већа за 2.234.000,00 динара, односно 96,46 %, од друге понуде.

Још једно врло интересантно запажање јесте одкуда то да се само ова два понуђача
јављају на тендер и прошле и ове године.
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Вероватно тим свим осталим потенцијалним понуђачима би било испод части да
раде за мале паре. Односно да преведем многи понуђачи из моравичког округа који
имају услове да учествују на овоме тендеру из разлога што знају да има оних који
од њих раде много јефтиније. Сада се ја питам како могу да извршим адекватну
процену планске вредности ових услуга, где као што видите амплитуде су
драстичне. Ово горе изнешено у неколико реченица је из разлога да УЈН и ДРИ
имају увид у дешавање.

С обзиром да су обе понуде изнад процењене вредности од 2.000.000,00 динара, а
да су по свим другим основама прихватљиве, Комисија је водећи се чланом 107.
Закона о јавним набавкама, став 4. који каже:

* Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену
цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве
тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од
процењене вредности јавне набавке,

поступила на следећи начин:

На основу критеријума најнижа понуђена цена предлаже директору да изабере
понуду понуђача „ЗОВЕТ ДОО“ ОБРВА 75-А, 36204 Лађевци, број понуде 436,
вредности 2.316.000,00 без ПДВ-а, и да у том смислу донесе одговарајућу одлуку.

ДИРЕКТОР
др Петар Домановић с.р.
..........................................

параф
...........


