
ЈКП „Комуналац“ Чачак
Број: 1703/1
Датум: 16.03.2020.

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/2012, 14/15 и 68/15) дана 16.03.2020. године директор ЈКП
„Комуналац“ Чачак доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

1. Додељује се уговор Понуђачу GOĐEVAC MASTER GROUP D.O.O. ул.
Милоша Обилића бр. 51, 15000 Шабац, број понуде 1580 од 09.03.2020. год.
на основу критеријума најнижа понуђена цена, у поступку ЈНМВ-Д-1.1.6/20
кесе за примарну селекцију.

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.

О Б Р А З Л ОЖ ЕЊ Е

Наручилац ЈКП „Комуналац“ Чачак, спровео је поступак јавне набавке мале
вредности ЈНМВ-Д-1.1.6/20 кесе за примарну селекцију (19640000 - Вреће и кесе за
отпад од полиетилена), укупна процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а je
4.000.000,00 динара, а средства су обезбеђена у Финансијском плану на конту 51100, за
коју се спроводи јавна набавка мале вредности, по Одлуци о покретању ЈНМВ, број
989/1 од 10.02.2020. 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-1.1.6/20 кесе за примарну селекцију, број 989/2 од 10.02.2020. 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 09.03.2020. године до 08.30 часова.
У наведеном року Наручилац је примио две понуде, а након истека рока ниједну
понуду.
Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама ЈКП „Комуналац“ Чачак,
Николе Тесле бр. 42, дана 09.03.2020. са почетком у 10.00 часова, као што је у Позиву
за подношење понуда било и назначено. Отварање понуда спровела је Комисија у
саставу: Миодраг Луковић, Љубиша Парезановић и Миодраг Рајичић.
Отварању понуда присуствали су доле наведени представници понуђача који су
поднели пуномоћја:

Рб Понуђач Представник Бр.пуномоћја

1.
GOĐEVAC MASTER GROUP
D.O.O. ул. Милоша Обилића

51, 15000 Шабац
Немања Гођевац Л.к.бр. 010285779

ПУ Шабац

2.
Best Grafik d.o.o. ул.
Крагујевачка 6,

Горњи Милановац
Горан Гавриловић

Законски
заступник л.к. бр.

004069912
ПУ Г. Милановац
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Благовремено тј, до дана 09.03.2020. до 08.30 часова примљене су понуде следећих
понуђача, и то по наведеном редоследу:

Број под
којим је
понуда
заведена

Назив или шифра понуђача Датум
пријема

Час
пријема

1580 GOĐEVACMASTER GROUP D.O.O.
ул. Милоша Обилића 51, 15000 Шабац 09.03.2020. 07:40

1584 Best Grafik d.o.o. ул. Крагујевачка бр.
6, Горњи Милановац 09.03.2020 08:15

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

без ПДВ-а

1. 1580 GOĐEVACMASTER
GROUP D.O.O. ул. Милоша
Обилића 51, 15000 Шабац

3.485.000,00

2. 1584 Best Grafik d.o.o. ул.
Крагујевачка бр. 6,
Горњи Милановац

3.600.000,00

Приложени узорак за предмет јавне набавке из конкурсне документације који је
захтеван достављен је од стране оба понуђача.

Примедби представника понуђача на поступак отварања понуда није било, али су
представници Понуђача желели да изнесу опште примедбе:
Представник понуђача Best Grafik d.o.o. господин Горан Гавриловић имао је примедбу
да представник понуђача GOĐEVAC MASTER GROUP D.O.O., није доставио узорак
у траженој боји из конкурсне документације - СМБ.
Представник понуђача GOĐEVAC MASTER GROUP D.O.O. господин Немања
Гођевац истакао је да у конкурсној документацији није наведена координата нити “рал”
нијансе зелене боје.
Поступак отварања је завршен у 10.20 часова а Записник о отварању понуда
понуђачима је достављен одмах по потписивању истог.
Дана 10.03.2020. године Комисија је извршила стручну оцену понуда и утврдила
следеће:

1. Понуђач GOĐEVAC MASTER GROUP D.O.O. ул. Милоша Обилића број 51,
15000 Шабац, доставио је потребна писмена која су захтевана конкурсном



документацијом наручиоца, а доставио је и узорак кеса у ролни са
перфорацијом баш како је и тражено.

Став Комисије Наручиоца је да конкурсном документацијом заиста није наведена
координата и “рал” зелене боје, већ је наведено само да кесе морају бити зелене - смб.
За наручиоца је од приоритетне важности поред свега другог, Извештај о испитивању
готових производа, издат од стране лабораторије за амбалажу и паковање Технолошког
факултета у Новом Саду, којим се потврђује да узорак понуђача задовољава услове
тражене техничким спецификацијама.
С обзиром да члан 3. став 1. тачка 33) ЗЈН гласи:
„прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне
набавке“.
На основу свега наведеног Комисија сматра да нијанса зелене боје није од битног
утицаја на исправност понуде и не може бити елемент који ће понуду дефинисати као
неодговарајућу, а и конкурсном документацијом нису дефинисане координате нити
“рал” зелене боје.

Из свега наведеног закључује се да је понуда понуђача GOĐEVAC MASTER
GROUP D.O.O. ул. Милоша Обилића бр. 51, 15000 Шабац, одговарајућа
односно прихватљива је.

2. Понуђач Best Grafik d.o.o. ул. Крагујевачка број 6, Горњи Милановац,
доставио је такође сва документа која су од наручиоца тражена конкурсном
документацијом. Доставио је и узорак кеса које су биле у ролни са траженом
перфорацијом.

Понуда понуђача Best Grafik d.o.o. ул. Крагујевачка број 6, Горњи Милановац, је
одговарајућа односно прихватљива је.

Одговорно лице Наручиоца је прихватило предлог комисије за јавне набавке, те
је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о
јавној набавци додељује горе наведеном понуђачу.

Из свега горе изнетог донета је Одлука као у диспозитиву.

ДИРЕКТОР
др Петар Домановић с.р.


