Република Србија
Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак
Улица Немањина бб,Чачак
Број: 1587
Датум: 18.03.2019. године
pu.mojedetinjstvo@gmail.com
У складу са чланом 108. и 109. Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени
понуда број 2893/1 од 23.07.2018. године Комисије за јавну набавку наручиоца Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак у поступку јавне
набавке мале вредности чији су предмет добра Водоводни и електро материјал за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
(једногодишње потребе), редни број јавне набавке 16/2019/2, доносим
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у поступку јавне набавке мале вредности бр. 16/2019/2 чија су предмет добра Водоводни и електро материјал за потребе Предшколске установе „Моје
детињство“ Чачак (једногодишње потребе), и то:
- за Партију 1- Водоводни материјал уговор се додељује понуђачу ДРУШТВУ ЗА ПРОМЕТ ВОДОВОДНИМ МАТЕРИЈАЛОМ НА ВЕЛИКО И МАЛО
ПРОИЗВОДЊУ И ПОСРЕДНИШТВО ТРОУГАО ДОО ЧАЧАК, Чачански партизански одред бб, Чачак, ПИБ: 109394981, МБ: 21174599, са понуђеном укупном
ценом од 98.252,00 РСД без ПДВ-а, роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда, са роком испоруке од 24 часа од дана достављања поруџбенице од
стране наручиоца и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре од стране добављача за испоручена добра, све према понуди од
18.03.2019. године и
- за Партију 2- Електро материјал се додељује понуђачу ELMAG LIGHT ДОО Чачак, ул.Драгише Мишовића 96, ПИБ:107454029, МБ:20806133 са понуђеном
укупном ценом од 84.425,94 РСД без ПДВ-а, роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда, са роком испоруке од 24 часа од дана достављања
поруџбенице од стране наручиоца и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре од стране добављача за испоручена добра, све према
понуди бр.321 од 18.03.2019. године.

Образложење
Наручилац је дана 07.03.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке бр. 1634/1 у поступку јавне набавке мале вредности
(члан 39. ЗЈН, «СЛ. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), чији су предмет добра Водоводни и електро материјал за потребе Предшколске установе
„Моје детињство“ Чачак (једногодишње потребе) ради доделе уговора о јавној набавци .
Редни број јавне набавке за текућу годину: 16/2019/2
Редни број јавне набавке у Плану набавки наручиоца за 2019. годину : Одељак 1.1 Добра–1.1.12 Водоводни, електро, столарски и молерски материјалЈавна набавка је обликована у 2 партије.
Укупна процењена вредност јавне набавке број 16/2019/2 износи 220.000,00 РСД без ПДВ-а.
Партија 1 – Водоводни материјал – процењена вредност 120.000,00 РСД без ПДВ-а
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Партија 2 –Електро материјал- процењена вредност 100.000,00 РСД без ПДВ-а
Подаци о апропријацији у буџету,односно финансијском плану: Текуће поправке и одржавање (економска класификација 425), број апропријације 414.
Назив и ознака из општег речника набавке: 31700000- електронски, електромеханички и електротехнички материјал, 44411700 -клозетска седишта, поклопци,
шоље и водокотлићи
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs) и интернет страници наручиоца :
www.mojedetinjstvo.edu.rs 07.03.2019. године.

У позиву за подношење понуда, одређен је рок за подношење понуда до 18.03.2019. године у 12 часова.
Благовремено, односно до 18.03.2019. године у 12 часова поднето су две понуде:
Број под којим
је понуда
заведена

1588

1567

Назив и седиште понуђача

Датум и час пријема

ТРОУГАО ДОО ЧАЧАК, ул.Чачански партизански одред бб

18.03.2019. године
10:35

ELMAG LIGHT ДОО ЧАЧАК, Ул.Драгише Мишовића 96

18.03.2019. године
11:50

Неблаговремених , измењених и опозваних понуда није било.
Комисија за јавну набавку је приступила јавном отварању понуда 18.03.2019. године у 12:15 часова и констатовала је следеће:

1) Понуђач ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ ВОДОВОДНИМ МАТЕРИЈАЛОМ НА ВЕЛИКО И МАЛО ПРОИЗВОДЊУ И ПОСРЕДНИШТВО ТРОУГАО ДОО
ЧАЧАК, Чачански партизански одред бб, Чачак, ПИБ: 109394981, МБ: 21174599 поднео је независну понуду за Партију 1- Водоводни материјал са укупном
понуђеном ценом од 98.252,00 РСД без ПДВ-а, роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда, са роком испоруке од 24 часа од дана достављања
поруџбенице од стране наручиоца и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре од стране добављача за испоручена добра.
доказао је испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4.) ЗЈН тиме што је уписан у Регистар понуђача Решењем Агенције за привредне
регистре БПН 1205/2014 од 15.04.2016. године и на дан отварања понуда има активан статус, а испуњеност услова под тачком 4.1. став 2 конкурсне
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документације достављањем обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. конкурсне документације. Додатни услови нису захтевани
позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом .Понуђач је до јавног отварања понуда доставио све узорке тражене конкурсном
документацијом, за које је Комисија констатовала да у потпуности одговарају траженим добрима.
2) Понуђач ELMAG LIGHT ДОО Чачак, ул..Драгише Мишовића 96, ПИБ:107454029, МБ:20806133, поднео је независну понуду бр.321 од 18.03.2019. године за
Партију 2- Електро материјал са укупном понуђеном ценом од 84.425,94 РСД без ПДВ-а, роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда, са
роком испоруке од 24 часа од дана достављања поруџбенице од стране наручиоца и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре од
стране добављача за испоручена добра. Понуђач је у понуди доказао је испуњеност обавезних услова предвиђених позивом за подношење понуда и
конкурсном документацијом обзиром да је понуђач доставио писану изјаву дату под пуном кривичним и материјалном одговорношћу да испуњава услове из
чл.75 ст. 1 тачка од 1) до 4) ЗЈН као и изјаву о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН. Додатни услови нису захтевани. Понуђач је до јавног отварања
понуда доставио све узорке тражене конкурсном документацијом, за које је Комисија констатовала да у потпуности одговарају траженим добрима.
Поступак јавног отварања понуда је завршен у 12:43 часова.
Обзиром да овлашћени представници понуђача нису присуствовали јавном отварању понуда, записник о отварању понуда им је достављен путем
електронске поште одмах након јавног отварања понуда, односно 18.03.2019. године.

Комисија је потом приступила рачунској контроли и утврдила је да у понудама нису начињене рачунске грешке.
Комисија је приступила прегледу и стручној оцени благовремено поднетих понуда, у погледу испуњности услова одређених у конкурсној документацији, и
утврдила је следеће:
1) Понуда од 18.03.2019. године за Партију 1- Водоводни материјал понуђача ДРУШТВА ЗА ПРОМЕТ ВОДОВОДНИМ МАТЕРИЈАЛОМ НА
ВЕЛИКО И МАЛО ПРОИЗВОДЊУ И ПОСРЕДНИШТВО ТРОУГАО ДОО ЧАЧАК, Чачански партизански одред бб, Чачак, ПИБ: 109394981, МБ:
21174599 је прихватљива јер испуњава све услове тражене позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом, није одбијена због битних
недостатака, одговарајућа је, не ограничава нити условљава права наручиоца, као и да укупна понуђена цена не прелази износ процењене вредности ове
јавне набавке.
2) Понуда бр.321 од 18.03.2019. године за Партију 2- Електро материјал понуђача ELMAG LIGHT ДОО Чачак, ул.Драгише Мишовића 96,
ПИБ:107454029, МБ:20806133 је прихватљива јер испуњава све услове тражене позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом, није
одбијена због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава нити условљава права наручиоца, као и да укупна понуђена цена не прелази износ
процењене вредности ове јавне набавке.
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Након тога, извршено је рангирање прихватљивих понуда по партијама, применом критеријума најнижа понуђена цена и утврђена ранг листа
прихватљивих понуда, по партијама.
Партија 1- Водоводни материјал
Р. бр

1.

Назив понуђача

ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ ВОДОВОДНИМ
МАТЕРИЈАЛОМ НА ВЕЛИКО И МАЛО
ПРОИЗВОДЊУ И ПОСРЕДНИШТВО ТРОУГАО
ДОО ЧАЧАК, Чачански партизански одред бб, Чачак,
ПИБ: 109394981, МБ: 21174599

Укупна цена без
ПДВ-а
(у динарима)

Рок важења
понуде

60 дана

98.252,00

Рок за одложено
плаћање

45 дана

Рок испоруке
(од дана достављања
наруџбенице)

24 часа

Партију 2- Електро материјал
Р. бр

Назив понуђача

ELMAG LIGHT ДОО Чачак, ул.Драгише
Мишовића 96, ПИБ:107454029, МБ:20806133

Укупна цена без
ПДВ-а
(у динарима)

Рок важења
понуде

60 дана

84.425,94

1.

4

Рок за одложено
плаћање

45 дана

Рок испоруке
(од дана достављања
наруџбенице)

24 часа
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Након рангирања прихватљивих понуда применом критеријума „најнижа понуђена цена“, Комисија образована Решењем директора бр. 1634/1 од
07.03.2019. године за јавну набавку добара бр.16/2019/2 Водоводни и електро материјал за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
(једногодишње потребе), изнела је следеће мишљење да су испуњени услови за доделу уговора и предложила директору наручиоца да донесе одлуку којом
уговор о јавној набавци:
-за Партију 1- Водоводни материјал додели понуђачу ДРУШТВУ ЗА ПРОМЕТ ВОДОВОДНИМ МАТЕРИЈАЛОМ НА ВЕЛИКО И МАЛО ПРОИЗВОДЊУ И
ПОСРЕДНИШТВО ТРОУГАО ДОО ЧАЧАК, Чачански партизански одред бб, Чачак, ПИБ: 109394981, МБ: 21174599, са понуђеном укупном ценом од
98.252,00 РСД без ПДВ-а, роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда, са роком испоруке од 24 часа од дана достављања поруџбенице од
стране наручиоца и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре од стране добављача за испоручена добра, све према понуди од
18.03.2019. године и
- за Партију 2- Електро материјал додели ELMAG LIGHT ДОО Чачак, ул.Драгише Мишовића 96, ПИБ:107454029, МБ:20806133 са понуђеном укупном
ценом од 84.425,94 РСД без ПДВ-а, роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда, са роком испоруке од 24 часа од дана достављања
поруџбенице од стране наручиоца и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре од стране добављача за испоручена добра, све
према понуди бр.321 од 18.03.2019. године.

У складу са изнетим, директор Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак прихватио је предлог дат у Извештају о стручној оцени понуда
бр.1586 од 18.03.2019. године, па је на основу чл.108 Закона о јавним набавкама одлучено као у диспозитиву.
Обзиром да је за обе партије у поступку јавне набавке поднета по једна понуда, наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права, у складу са чл. 112. ст. 2. тач. 5. Закона о јавним набавкама.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке се може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
ДИРЕКТОР
Сузана Симеуновић
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