ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
БЕЛОЦРКВАНСКИ КОМУНАЛАЦ
Број: 125-08/2018-09_
Датум: 27.02.2018._ године
На основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и
Извештаја о стручној оцени понуда бр. 125-08/2018-08 од 26.02.2018. године ВД директора
Милица Витомиров доноси:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
JНМВ 2/2018
ОДРЖАВАЊУ САОБРАЋАЈНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ:
ПО ПАРТИЈИ 1 - Санирање оштећења на коловозу, понуђачу „ЈМД” ДОО из Панчева, ул.
Гробљанска 50, који је поднео понуду бр. 170-01/2018 са укупном ценом од 3.210.950,00 дин.
без ПДВ-а односно 3.853.140,00 са ПДВ-ом.
ПО ПАРТИЈИ 2 – Обнављање хоризонталне сигнализације, понуђачу „ВЕРКЕРИНГ” ДОО из
Новог Сада, ул. Светозара Милетића бр.40,који је поднео понуду бр. 171-01/2018 са укупном
ценом од 1.349.900,00 дин. без ПДВ-а, односно 1.619.880,00 дин. са ПДВ-ом.
Образложење:
1) Предмет јавне набавке и подаци из плана набавки
Предмет јавне набавке, број ЈНМВ 2/2018, која се спроводи у поступку јaвне нaбaвке по
партијама радова на одржавању саобраћајница на територији општине Бела Црква. Предмет
јaвне нaбaвке подељен је на целине (партије) сходно врсти и типу потребних радова, и то:
Партија 1 - Санирање оштећења на коловозу (крпљење ударних рупа) по ознaци из општег
речникa јaвних нaбaвки под шифром: 45233141 (Одржавање путева);
Партија 2 - Обнављање хоризонталне сигнализације по ознaци из општег речникa јaвних
нaбaвки под шифром: 45233221 (Радови на обележавању површине путева);
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки 14.02.2018. год. Рок за
подношење понуда био је 10 дана од дана објављивања позивa за подношење понуда на
Порталу јавних набавки, 23.02.2018. год. дo 12 часова. Понуде су отваране јавно, одмах по
истеку рока за подношење понуда у 12:30 часова 23.02.2018. год. и о истом сачињен је
Записник о отварању понуда бр.125-08/2018-07 од 23.02.2018. год.
Отварање понуда водио је члан комисије за јавну набавку Шиман Ировић уз председника
комисије Драгана Симића и члана комисије Александра Ристића.
Јавном отварању понуда присуствовали су следећи представници понуђача:
1. Марјан Микичић као овлашћени представник у име „Војводинапут – Панчево ДОО”, уз
пуномоћје бр.611 од 23.02.2018. год.
2. Горан Пријовић као представник понуђача „ЈМД” ДОО из Панчева, уз пуномоћје
бр.32/18 од 22.02.2018. год.

Примедаба на отварању понуда није било.
2) Процењена вредност јавне набавке
Процењенa вредност јaвне нaбaвке, у укупном износу без ПДВ-a, износи 5.000.000,00 дин.,
односно вредност по партијама је:
Партија 1 - Санирање оштећења на коловозу (крпљење ударних рупа) износи 3.500.000,00
дин. без ПДВ-a;
Партија 2 - Обнављање хоризонталне сигнализације износи 1.500.000,00 динара без ПДВ-а;
3) Подаци о понуђачима
У поступку је учествовало 3 (три) понуђача, и то:
1. Понуђач „Веркеринг” ДОО из Новог Сада, ул. Светозара Милетића 40, 21101 Нови Сад,
поднео је понуду бр.165-01/2018 од 22.02.2018. год. поштом. Понуда поднета за партију 2.
2. Понуђач „ЈМД” ДОО из Панчева, ул. Гробљанска 50, 26000 Панчево, поднео је понуду бр.
170-01/2018 од 23.02.2018. год., лично у 11:15 часова. Понуда је поднета за партије 1 и 2.
3. Понуђач АД „Војводинапут - Панчево“ из Панчева, ул. Жарка Зрењанина 12, предао је
понуду бр. 171-01/2018, од 23.02.2018. године, лично у 11:30 часова. Понуда је поднета за
партије 1 и 2.
4) Оцена понуда
Укупно је поднето 3 (три) понуде.
Све понуде су благовремене и комисијски су отворене и приступа се оцењивању:
1. Оцена понуде бр. 165-01/2018 Понуђача „ВЕРКЕРИНГ” ДОО из Новог Сада
У поступку оцене Понуде комисија је констатовала следеће:
Извршен је увид у Регистар понуђача на сајту АПР-а и утврђено да је понуђач
„ВЕРКЕРИНГ” ДОО из Новог Сада, уписан је у Регистар понуђача са статусом активан на
дан провере – Решење о упису БПН 232/2016 од 27.01.2016. год. Дакле, понуђач испуњава
обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у складу са чланом 75 тачка 1-4
ЗЈН.
Даљом провером утврђено је да је понуђач доставио све, конкурсном документацијом
прописане доказе испуњености додатних услова и осталих захтева наручиоца који су
дефинисани у конкурсној документацији.
У складу са наведеним, Комисија је оценила да понуда не садржи битне недостатке из
члана 106 ЗЈН.
Понуда је поднета за партију 2. Понуда бр. 165-01/2018 оцењена је као прихватљива
понуда, односно благовремена је, наручилац исту није одбио због битних недостатака,
одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не
прелази износ процењене вредности јавне набавке (Члан 3 став 1 тачка 33 ЗЈН).
Понудом 165-01/2018 за извршење предмета јавне набавке по:
 партији 2, понуђена је цена од 1.349.900,00 дин. без ПДВ-а, односно 1.619.880.,00
дин. са ПДВ-ом, са роком важења понуде од 60 дана и са роком за почетак радова
од 15 дана.
2. Оцена понуде бр. 170-01/2018 Понуђача „ЈМД” ДОО из Панчева
У поступку оцене Понуде комисија је констатовала следеће:

Извршен је увид у Регистар понуђача на сајту АПР-а и утврђено да је понуђач „ЈМД” ДОО
из Панчева уписан је у Регистар понуђача са статусом активан на дан провере – Решење о
упису БПН 782/2013 од 25.10.2013.
Дакле, понуђач испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у
складу са чланом 75 тачка 1-4 ЗЈН. Даљом провером утврђено је да је понуђач доставио
све, конкурсном документацијом прописане доказе испуњености додатних услова и
осталих захтева наручиоца који су дефинисани у конкурсној документацији.
Комисија је оценила да понуда не садржи битне недостатке из члана 106 ЗЈН.
Понуда је поднета за партије 1 и 2.
Понуда понуђача бр. 170-01/2018 оцењена је као прихватљива понуда, односно
благовремена је, наручилац исту није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не
ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ
процењене вредности јавне набавке по партијама (Члан 3 став 1 тачка 33 ЗЈН).
Понудом 170-01/2018 за извршење предмета јавне набавке понуђана је цена:
 За партију 1: 3.210.950,00 дин. без ПДВ-а односно 3.853.140,00 са ПДВ-ом са роком
почетка радова од 15 дана и роком важења понуде 60 дана
 За партију 2: 1.360.110,00 дин. без ПДВ-а односно 1.632.132,00 са ПДВ-ом са роком
почетка радова од 15 дана и роком важења понуде 60 дана
3. Оцена понуде бр. 171-01/2018 понуђача АД „Војводина пут Панчево“ Доо из
Панчева:
У поступку оцене комисија је констатовала следеће:
Извршен је увид у Регистар понуђача на сајту АПР-а и утврђено је да је АД „Војводина
пут Панчево“ уписан је у Регистар понуђача са статусом активан на дан провере – Решење
о упису БПН 29591/2017 од 11.04.2017.
Дакле, чланови групе испуњавају обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом
у складу са чланом 75 тачка 1-4 ЗЈН.
Даљом провером утврђено је да је понуђач доставио све, конкурсном документацијом
прописане доказе испуњености додатних услова и осталих захтева наручиоца који су
дефинисани у конкурсној документацији.
Комисија је оценила да понуда групе понуђача не садржи битне недостатке из члана 106
ЗЈН.
Понуда је поднета за партије 1 и 2.
Понуда бр. 171-01/2018 оцењена је као прихватљива понуда, односно благовремена је,
наручилац исту није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити
условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене
вредности јавне набавке за остале партије (Члан 3 став 1 тачка 33 ЗЈН).
Понудом 171-01/2018 за извршење предмета јавне набавке понуђана је цена:
 За партију 1: 3.396.685,90 дин. без ПДВ-а односно 4.076.023,08 са ПДВ-ом са роком
почетка радова од 15 дана и роком важења понуде 60 дана
 За партију 2: 1.422.683,46 дин. без ПДВ-а односно 1.707.220,15 са ПДВ-ом са роком
испоруке од 15 дана и роком важења понуде 60 дана
5) Рангирање понуда
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Стручну оцену приспелих понуда обавила је Комисија за јавну набавку и саставила је ранг
листу по свакој партији тако што на прво место комисија рангира понуду са најнижом
понуђеном ценом, а остале понуде рангирају се у растућем низу од најниже до највише:
ПАРТИЈА 1:

1. Понуђач „ЈМД” ДОО из Панчева, ул. Гробљанска 50 поднела је понуду бр.170-01/2018
којом је за извршење предмета јавне набавке по партији 1, понуђена цена од
3.210.950,00 дин. без ПДВ-а односно 3.853.140,00 са ПДВ-ом
2. Понуђач АД „Војводинапут - Панчево“ из Панчева, ул. Жарка Зрењанина 12, предао је
понуду бр. 171-01/2018 којом је за извршење предмета јавне набавке по партији 1,
понуђена цена од 3.396.685,90 дин. без ПДВ-а односно 4.076.023,708 са ПДВ-ом
ПАРТИЈА 2:
1. Понуђач „ВЕРКЕРИНГ” ДОО из Новог Сада, ул. Светозара Милетића бр.40, поднео је
понуду бр.165-01/2018 којом је за извршење предмета јавне набавке по партији 2,
понуђена цена од 1.349.900,00 дин. без ПДВ-а, односно 1.619.880,00 дин. са ПДВ-ом
2. Понуђач „ЈМД” ДОО из Панчева, ул. Гробљанска 50 поднео је понуду бр.170-01/2018
којом је за извршење предмета јавне набавке по партији 2, понуђена цена од
1.360.110,00 дин. без ПДВ-а односно 1.632.132,00 са ПДВ-ом
3. Понуђач АД „Војводинапут - Панчево“ из Панчева, ул. Жарка Зрењанина 12, предао је
понуду бр. 171-01/2018 којом је за извршење предмета јавне набавке по партији 2,
понуђена цена од 1.422.683,46 дин. без ПДВ-а односно 1.707.220,15 са ПДВ-ом
На основу спроведене стручне оцене понуда и на основу извештаја, комисија констатује да су
се стекли услови за доделу уговора пошто је прибављена најмање једна прихватљива понуда
за сваку партију у предметном отвореном поступку јавне набавке.
Комисија констатује:
Да је најповољнију понуду за партију 1 поднео понуђач „ЈМД” ДОО из Панчева, ул.
Гробљанска 50 и препоручује одговорном лицу наручиоца да изабере понуду заведену под
бројем 170-01/2018 као најповољнију и додели уговор по партији 1:
Понуђачу:
„ЈМД” ДОО из Панчева, ул. Гробљанска 50, који је поднела је понуду бр. 170-01/2018 са укупном
ценом од 3.210.950,00 дин. без ПДВ-а односно 3.853.140,00 са ПДВ-ом.
Да је најповољнију понуду за партију 2 Понуђач „ВЕРКЕРИНГ” ДОО из Новог Сада, ул.
Светозара Милетића бр.40, поднео је понуду бр. 171-01/2018 и препоручује одговорном лицу
наручиоца да изабере понуду заведену под бројем 171-01/2018 као најповољнију и додели
уговор по партији 2:
Понуђачу:
Понуђач „ВЕРКЕРИНГ” ДОО из Новог Сада, ул. Светозара Милетића бр.40,који је поднео
понуду бр. 171-01/2018 са укупном ценом од 1.349.900,00 дин. без ПДВ-а, односно 1.619.880,00
дин. са ПДВ-ом.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке, и донео Одлуку о додели уговора
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке понуђач може, преко
наручиоца, поднети Захтев за заштиту
права Републичкој комисији за заштиту

права у поступцима јавних набавки 5 дана
од дана када је објављена на порталу ЈН.

ВД ДИРЕКТОРА
_______________________
Милица Витомиров

