ЈКП „ Комуналац“ Чачак
Број: 2951/1
Датум: 17.04.2019. године
На основу члана 108. Став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник Републике
Србије“, број 124/2012, 14/15 и 68/15 ) дана 17.04.2019. године, директор
ЈКП
„Комуналац“ Чачак доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1. Додељује се уговор групи понуђача: С 444 ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. Горњи
Милановац и
СТЗР КОЛОР-ЦЕНТАР Слободан Жиловић ПР, Горњи
Милановац, број понуде 2827, од 12.04.2019. године,(бр.07/19 од 12.04.2019.) на
основу критеријума најнижа понуђена цена, у поступку ЈНМВ-Р-01/2019 Радови
на изградњи рециклажних платоа за сеоско подручје.
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 њеног објављивања.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наручилац ЈКП „Комуналац“ Чачак, спровео је ЈНМВ-Р-01/2019 Радови на
изградњи рециклажних платоа за сеоско подручје. Ознака из ОРН; 45000000 –
грађевински радови, укупна процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а je 1.924.200,00
динара, за коју се спроводи јавна набавка мале вредности, по Одлуци о покретању ЈНМВ,
број 2393/1 од 01.04.2019. 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-Р-01/2019 Радови на изградњи
рециклажних платоа за сеоско подручје, број 2393/2 од 01.04.2019. 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 12.04.2019. године до 08.30 часова.
У наведеном року Наручилац је примио 2 (две) понуде, а после истека рока ниједну понуду.
Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама ЈКП „Комуналац“ Чачак, Николе
Тесле 42, дана 12.04.2019. године, са почетком у 10.00 часова. Отварање понуде спровела је
Комисија наручиоца у саставу: Миодраг Луковић, Љубиша Парезановић, Миодраг Рајичић.
Отварању понуда присуствовао је представник понуђача:
Рб. Понуђач
Представник
Бр.пуномоћја
1.

2.

Група понуђача:
1.С 444 ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о.
2. СТЗР КОЛОР-ЦЕНТАР
Слободан Жиловић ПР
ДОО „М.Ј. ГРАЂЕВИНАЦ“

/

Драшковић Душко

43/19, од
12.04.2019.

Благовремено тј, до дана 12.04.2019. године, до 08.30 часова примљене су понуде следећих
понуђача, и то по наведеном редоследу:
Заводни број Назив или шифра понуђача
понуде
2827
Група понуђача:
1. С 444 ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о.
Горњи Милановац
2. СТЗР КОЛОР-ЦЕНТАР, Слободан
Жиловић ПР, Горњи Милановац
2829
ДОО „М.Ј. ГРАЂЕВИНАЦ“
Косовски венац бр. 12,
32000 Чачак
Неблаговремених понуда није било.

Датум и час
пријема
12.04.2019. у
08.10

12.04.2019. у
08.20

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.

1.

2.

Заводни
број
понуде

2827

2829

Назив понуђача
Група понуђача:
1. С 444 ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о.
Горњи Милановац
2. СТЗР КОЛОР-ЦЕНТАР
Слободан Жиловић ПР
Кнеза Александра 124
Горњи Милановац
ДОО „М.Ј. ГРАЂЕВИНАЦ“
Косовски венац бр. 12,
32000 Чачак

Број
платоа

Цена без
ПДВ-а, по
комаду

Укупна
понуђена цена
без ПДВ-а

7

241.132,10

1.687.924,70

7

317.161,10

2.220.127,70

Критеријум који је одређен за одабир најповољније понуде: најнижа понуђена цена.
Поступак отварања је завршен у 10.30 часова а Записник о отварању понуда присутном
понуђачу је уручен лично, док је другом послат поштом.
Дана 17.04.2019. године Комисија је извршила стручну оцену понуда и утврдила следеће:
1. Група понуђача:1. С 444 ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о.Горњи Милановац,
2. СТЗР КОЛОР-ЦЕНТАР Слободан Жиловић ПР
Кнеза
Александра, Горњи Милановац, дао је понуду број 2827 вредности
241.132,10 динара по једном платоу бeз ПДВ-а. Број рециклажних
платоа који ће бити урађен је 7 (седам), што износи 1.687.924,70
динара без ПДВ-а. Укупна вредност изведених радова са ПДВ-ом
износи 2.025.509,64 динара.
Понуда је прихватљива.
2. Понуђач ДОО „М.Ј. ГРАЂЕВИНАЦ“ Косовски венац бр. 12, 32000 Чачак,
врдености 317.161,10 динара по једном платоу бeз ПДВ-а. Број рециклажних платоа

који ће бити урађен је 7 (седам), што износи 2.220.127,70 динара без ПДВ-а. Укупна
вредност изведених радова са ПДВ-ом износи 2.664.153,24 динара. Понуда је
вредносно већа од износа планиране процењене вредности.
Понуда није прихватљива.
На основу свега наведеног Комисија, на основу критеријума најнижа понуђена цена, и члана
107 став 3 ЗЈН („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) предлаже директору да изабере
понуду групе понуђача: С 444 ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. Горњи Милановац и СТЗР
КОЛОР-ЦЕНТАР Слободан Жиловић ПР, вредности 1.687.924,70 динара без ПДВ-а, и
да у том смислу донесе одговарајућу одлуку.

ДИРЕКТОР
др Петар Домановић с.р.
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