ЈКП „ Комуналац“ Чачак
Број: 2945/2
Датум: 16.04.2019. године
На основу члана 108. Став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник Републике
Србије“, број 124/2012, 14/15 и 68/15) дана 16.04.2019. године.
директор ЈКП „Комуналац“ Чачак доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЈНМВ-Д-06/2019 контејнери
1. Додељује се уговор понуђачу Blue line d.o.o. Паковраће, Чачак, број понуде
2564, вредности 4.984.950,00 динара без ПДВ-а. на основу критеријума најнижа
понуђена цена, у поступку ЈНМВ-Д-06/2019 Контејнери
2. Ову одлуку објавити на порталу ЈН и интернет страници 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 дана објављивања.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наручилац ЈКП „Комуналац“ Чачак, спровео је ЈНМВ-Д-06/2019 Контејнери, 44613700 –
Контејнери за отпад, укупна процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а je 4.908.400,00
динара, а средства су обезбеђена Финансијским планом из сопствених средстава у износу
2.786.000,00 динара а преостала средства у износу од 2.122.400,00 динара субвенционише
град Чачак, за коју се спроводи јавна набавка мале вредности, број јавне набавке из Плана
ЈН за 2019. годину 1.1.11, по Одлуци о покретању ЈНМВ, број 299 од 28.03.2019. године,
директора ЈКП „Комуналац“ Чачак.
Истовремено са доношењем Одлуке о покретању директор ЈКП „Комуналац“ Чачак, донео
је и Решење о образовању Комисије за јавну набавку ЈНМВ-Д-06/2019 контејнери, број
300 од 28.03.2019. године.
Конкурсна документација и позив за подношење понуда објављени су на Порталу ЈН и
интернет страници Наручиоца.
Рок за достављање понуда био је закључно са 08.04.2019. године до 08.30 часова. Услед
измене и допуне конкурсне документације рок за подношење понуда померен је на
09.04.2019. године, до 08.30 часова.
У наведеном року Наручилац је примио једну понуду. Поступак отварања понуда
спроведен је у просторијама ЈКП „Комуналац“ Чачак, Николе Тесле 42, дана 09.04.2019.
године са почетком у 10.00 часова. Отварање понуде спровела је Комисија у саставу
саставу: Миодраг Луковић, Милољуб Симовић и Миодраг Рајичић.
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Отварању понуда присуствовао је доле наведени представник понуђача који је поднео
пуномоћје:
Рб. Понуђач
1.

„Blue line“ d.o.o. Паковраће,
Паковраће бб, 32102 Чачак

Представник

Бр.пуномоћја

Дарко Вујовић

Л.к.бр. 006374642

директор

Благовремено тј, до дана 09.04.2019. године до 08.30 часова примљене су понуде следећих
понуђача, и то по наведеном редоследу:
2564

„Blue line“ d.o.o. Паковраће,
Паковраће бб, 32102 Чачак

05.04.2019. 13:35

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.
Критеријум који је одређен за одабир најповољније понуде: најнижа понуђена цена.
Понуда понуђача „Blue line“ d.o.o. Паковраће, заводни број 2564 од 05.04.2019.
Р
Б

1.

Назив добра

Количина
планирана
комада

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупно без
ПДВ-а

Укупно са
ПДВ-ом

Контејнери 1.1m3 за

сакупљање чврстог
комуналног отпада

123

35.650,00

4.384.950,00

5.261.940,00

сакупљање чврстог
комуналног отпада

5

120.000,00

600.000,00

720.000,00

Укупно:

/

4.984.950,00

5.981.940,00

Контејнери 7m3 за

2.

/

Примедби представника понуђача није било на поступак спровођења отварања понуда.
Узорак тражен конкурсном документацијом контејнер од 1.1 м3, достављен је од стране
понуђача „Blue line“ d.o.o. Паковраће, Паковраће бб, 32102 Чачак.
Приликом прегледа узорка контејнера запремине 1.1 м3, од стране Комисије за
спровођење јавне набавке наручиоца и овлашћеног представника понуђача, констатовано
је да узорак задовољава тражене техничке карактеристике из техничке спецификације дате
конкурсном документацијом за предметну набавку.
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Поступак отварања понуда је завршен у 10:30 часова а Записник о отварању понуда
понуђачу је уручен лично.
Дана 16.04.2019. године Комисија наручиоца је извршила стручну оцену понуда и
утврдила следеће:


Понуђач Blue line d.o.o. дао је понуду број 2564 вредности 4.984.950,00 динара без
ПДВ-а.

С обзиром да је понуда изнад процењене вредности од 4.908.400,00 динара, а да је по
свим другим основама прихватљива, 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 свега наведеног Комисија, на основу критеријума најнижа понуђена цена, и
члана 107 став 3 ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15 ) предлаже
директору да изабере понуду понуђача „Blue line“ d.o.o. Паковраће, Паковраће бб,
32102 Чачак, вредности 4.984.950,00 динара без ПДВ-а, и да у том смислу донесе
одговарајућу одлуку.

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

............
/параф/
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