Датум: 07.09.2018.
Број: I-3-77/2018-796
На основу члана 108 Закона о јавним набавкама,
доносим
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ (услуга) поправки службених возила са набавком резервних делова ЈНМВ: 4/2018. 1.2.2.
ОКВИРНИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ:
ЗА ПАРТИЈУ 1. Услуга механичке поправке возила марке «Lada» модел NIVA - Понуђачу
Точак ауто доо Зрењанин, Манстирска 9, Зрењанин понуда бр. 69/2018 од 04.09.2018 код
Наручиоца заведена под бројем I-11-576/2018 од 06. септембра 2018.
ЗА ПАРТИЈУ 2. - Услуга лимарске поправке возила марке «Lada» модел NIVA - Понуђачу
Точак ауто доо Зрењанин, Манастирска 9, Зрењанин понуда бр. 70/2018 од 04.09.2018 код
Наручиоца заведена под бројем I-11-577/2018 од 06. септембра 2018.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наручилац је дана 27.августа 2018. донео Одлуку број: I-3-73/2018-764 о покретању поступка јавне
набавке мале вредности (услуга) поправки службених возила са набавком резервних делова ЈНМВ:
4/2018. 1.2.2.
Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и сајту установе.
Након спроведеног поступка отварања Понуда и сачињавања два Записника, Записник заведен под
бројем I-11-578/2018 о отварању Понуда I-11-576/2018 од 6.09.2018. везано за Партију 1
Записник заведен под бројем I-11-579/2018 везано за Партију 2. и о отварању Понуда број: I-11573/18. од 05. септембра 2018. и I-11-577/18 од 06.септембра 2018. Комисија за јавну набавку
(даље: Комисија) је приступила стручној оцени Понуда, датој у Извештају од 06. априла 2018. број:
I-11-580/2018.
У извештају о стручној оцени Понуда, Комисија је констатовала следеће:
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:
Предмет јавне набавке обликован је по партијама: ДА
Процењена вредност јавне набавке је 700.000,00 динара без обрачунатог ПДВ.
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2. Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање:
Средства за јавну набавку су предвиђена су:
Средства за јавну набавку су потврђена Одлуком о буџету града Зрењанина за 2018.
На основу члана 51 Закона о ЈН и на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени
гласник РС'', , број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.,108/13, 142/14, 68/15др.закон, 103/15 и 99/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 30. Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 26/17),
Скупштина града Зрењанина на седници одржаној дана 22.12.2017. донела је О Д Л У К У О
БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2018. ГОДИНУ донела ЗАКЉУЧАК којим се прихвата Програм
пословања Установе „ Резервати природе“ Зрењанин за 2018. У оквиру раздела 4; глава 4.16; шифра
извор финансирања 01 и 09; функционална класификација 500; економска класификација 4252. на
позицији 425211, 425212, 425213, 425291; из средстава буџета и осталих извора. Креирањем Плана
набавки, Установа дефинише начин, време и реализацију планираних набавки добара, услуга и
радова у 2018. години. План набавки услуга за 2018. под редним бројем 1.2.2.
Набавка је планирана као јавна набавка мале вредности.
- Оквирни датум покретања поступка планиран је за VIII/IX месец 2018.г
- Оквирни датум закључења уговора планиран је за IX месец 2018.г.
- Оквирни датум реализације уговора планиран је за V месец 2019.г.
Процењена вредност набавке утврђена је на основу упита код добављача.
3.Одступања од плана јавне набавке није било.
4. Разлози и околности који оправдавају примену поступка ЈНМВ: У текућој години дошло је до
хаварије једног аутомобила прва процена да ће се у текућој години радити путем наруџбенице је
сада подхрњена и неоходно је било спровести јавну набавку мале вредности где је процењена
вредност без обрачунатог ПДВ-а у интервалу између 500.000,00 и 5.000.000,00 динара.
5. Основни подаци о другом Наручиоцу са којим се спроводи поступак јавне набавке: Није било
другог Наручиоца.
ПАРТИЈА 1. - Услуга механичке поправке возила марке «Lada» модел NIVA
6. У поступку је учествовао један( 1 ) Понуђача.
7. Основни подаци о Понуђачу:

Број под
Р. којим је
Бр. понуда
заведена
1

I-11576/2018

Назив и седиште понуђача/шифра
понуђача
Точак ауто доо Манастирска 9
Зрењанин

Број понуде
69/2018 од
04.09.2018.

Датум
Час
пријема пријема

06.09.2018. 09:50

8. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих Понуда: Није било
таквих Понуда.
9. Мишљење Комисије о поднетим Понудама: Сматрамо да пружање услуга у обиму који смо ми
навели није подстакло понуђаче који се баве овом делатношћу да аплицирају, обзиром да смо ушли
у другу половину године.
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10. Мишљење Комисије о свим неодговарајућим или неприхватљивим понудама: Није било
неприхватљивих понуда.
11. Критеријуми за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
12. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

Р. бр. Подаци из понуде
Назив и седиште понуђача/шифра
понуђача
Број под којим је понуда заведена код
Наручиоца
Број понуде
Начин на који понуђач наступа
Рок важења понуде

1.

Точак ауто доо
I-11-576/2018

Укупно понуђена цена без ПДВ-а
ПДВ

069/2018 од 04.09.2018.
самостално
30 дана
Плаћање након верификације радног
налога од стране Наручиоца и пријема
фактуре не дуже од 45 дана
428.265,00
85.653,00

Укупно понуђена цена са ПДВ -ом

513.918,00

Гарантни рок
Временски период за корекције на
терену при пријему радног налога од
стране Наручиоца

13 месеци

Рок и начин плаћања

2 дан

13Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија констатује да је најповољнија Понуда Понуђача Точак ауто доо Зрењанин. Комисија је
предлажила Наручиоцу да њему додели Уговор.
14. Подизвођач: није било подизвођача.
ПАРТИЈА 2. - Услуга лимарске поправке возила марке «Lada» модел NIVA
6.1. У поступку је учествовало два ( 2 ) Понуђача.
7.1. Основни подаци о Понуђачима:

Број под
Р. којим је
Бр. понуда
заведена

Назив и седиште понуђача/шифра
понуђача
Auto Werkstatt

1 I-11-573/18
I-11-577/18
2

Бранка Сурле 3 Зрењанин

Точак ауто доо Манастирска 9
Зрењанин
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Број понуде

Датум
Час
пријема пријема

10/18 од
03.09.2018

05.09.2018. 10:00

70/2018 од
04.09.2018.

06.09.2018. 09:51

8.1 Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих Понуда: Није било
таквих Понуда.
9.1 Мишљење Комисије о поднетим Понудама: Сматрамо да пружање услуга у обиму који смо ми
навели није подстакло понуђаче које се баве овом делатношћу да аплицирају обзиром да смо ушли
у другу половину године.
10.1 Мишљење Комисије о свим неодговарајућим или неприхватљивим понудама: Није било
неприхватљивих понуда.
11.1 Критеријуми за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
12.1 Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

Р. бр. Подаци из понуде
Назив и седиште понуђача/шифра
понуђача
Број под којим је понуда заведена код
Наручиоца
Број понуде
Начин на који понуђач наступа
Рок важења понуде

2.

Точак ауто доо Манастирска 9 Зрењанин
I-11-577/2018

Укупно понуђена цена без ПДВ-а
ПДВ

70/2018 од 04.09.2018.
самостално
30 дана
Плаћање након верификације радног
налога од стране Наручиоца и пријема
фактуре не дуже од 45 дана
161.241,67
32.248,33

Укупно понуђена цена са ПДВ -ом

193.490,00

Гарантни рок
Временски период за корекције на
терену при пријему радног налога од
стране Наручиоца

13

Рок и начин плаћања

2 дан

Р. бр. Подаци из понуде
Назив и седиште понуђача/шифра
понуђача

1.

Auto Werkstatt
Бранка Сурле 3 Зрењанин

Број под којим је понуда заведена код
I-11-573/2018 од 05.09.2018.
Наручиоца
Број понуде
10/18од 03.09.2018.
Начин на који понуђач наступа
самостално
Рок важења понуде
60 дана
Плаћање након верификације радног
Рок и начин плаћања
налога од стране Наручиоца и пријема
фактуре не дуже од 45 дана
Укупно понуђена цена без ПДВ-а
293.440,00
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ПДВ

/

Укупно понуђена цена са ПДВ -ом

293.440,00

Гарантни рок
Временски период за корекције на
терену при пријему радног налога од
стране Наручиоца

12
1 дан

13.1 Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија констатује да је најповољнија Понуда Понуђача Точак ауто доо Зрењанин. Комисија
предлаже Наручиоцу да њему додели Уговор.
14. 1 Подизвођач: није било подизвођача.

-

У Зрењанину, дана 07. септембар 2018.

-

Понуђачима
Комисији
Поставити на портал ЈН

М.П.
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