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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Бр. XI-13-404-89/2016
Датум: 12.04.2016. године
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр.124/12, 14/15 и
68/15), члана 34. Одлуке о Градској управи града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр.13/14 - пречишћен текст)
и Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар Наручиоца - Градске управе града Панчева,
бр. I-01-404-159/2015 од 09.10.2015. године, а у складу са Извештајем о стручној оцени понуда Комисијe за
спровођење поступка jавне набавке мале вредности –Набавка услуге текућих поправки и одржавања аутомобила
пољочуварске службе, обликована у две партије, бр. XI-13-404-89/2016 од 11.04.2016. године, начелник Градске
управе града Панчева доноси
ОДЛУКУ
о додели Уговора
ПРИХВАТА СЕ Извештај Комисијe за спровођење поступка jавне набавке мале вредности -Набавка
услуге текућих поправки и одржавања аутомобила пољочуварске службе, обликована у две партије, бр. XI-13404-89/2016 од 11.04.2016. године, ПА СЕ УГОВОР ДОДЕЉУЈЕ:
За партију 1 – понуђачу „Ауторемонт Пивашевић“ д.о.о. Панчево, Јабучки пут бр.36 за понуду број 88/16 од
05.04.2016. године, која је прихватљива, са најнижом укупном понуђеном ценом по норма сату.
За партију 2 - понуђачу „Рено Сава“ д.о.о, Београд, Миријевски булевар бр. 37 за понуду број 0331-В од
05.04.2016. године, која је прихватљива.
Образложење
1. Предмет јавне набавке: поступак јавнe набавкe мале вредности –Набавка услуге текућих поправки и
одржавања аутомобила пољочуварске службе обликована у две партије, бр. XI-13-404-89/2016, и то:
- Партија 1 - Набавка услуге текућих поправки и одржавања аутомобила
пољочуварске службе „Lada Niva“
- Партија 2 - Набавка услуге текућих поправки и одржавања аутомобила
пољочуварске службе „Dacia“
Спроведен је поступак јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама.
Наручилац је Одлуку о покретању поступка бр. XI-13-404-89/2016 донео дана 24.03.2016. године, а Комисија је
Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију објавила на Порталу јавних набавки и интернет страници
Града Панчева дана 28.03.2016. године.
Јавно отварање понуда обављено је дана 07.04.2016. године, са почетком у 10:15 часова, у Градској управи
града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија брoj 2 и о истом је Комисија за јавну набавку, образована
Решењем начелника Градске управе града Панчева, бр. XI-13-404-89/2016 од 24.03.2016. године у саставу:
Зоран Грба, дипл.инж.пољопривреде, стручно лице, Зоран Марин, стручно лице и Марија Крстић, дипл.правник,
службеник за јавне набавке, сачинила Записник о отварању понуда бр. XI-13-404-89/2016 од 07.04.2016. године.
2. Процењена вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију:
Процењена вредност јавне набавке: Укупна процењена вредност износи: 416.666,00 динара, без урачунатог ПДВа, и то:
Партија 1 – Процењена вредност износи 333.333,00 динара, без урачунатог ПДВ-а
Партија 2 - Процењена вредност износи 83.333,00 динара, без урачунатог ПДВ-а
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3. Основни подаци о понуђачима:
Комисија је у Записнику констатовала да су до дана 07.04.2016. године до 10:00 часова, пристигле и заведене
пријемним штамбиљем три (3) благовремене понуде следећих понуђача:
Број под којим је понуда
заведена код наручиоца
Бр. XI-13-404-89/2016-1
партија 1
Бр. XI-13-404-89/2016-2
партија 2
Бр. XI-13-404-89/2016-3
партија 1

Назив Понуђача
СЗР Аутосервис и бифе „Кртола“ Панчево
Јабучки пут бб
Рено Сава д.о.о, Београд,
Миријевски булевар бр.37
„Ауторемонт Пивашевић“ д.о.о, Панчево
Јабучки пут бр 36

Датум
пријема

Време
пријема

07.04.2016.

08:00

07.04.2016.

09:28

07.04.2016.

09:30

Комисија је у Записнику констатовала да је отварању понуда присуствовао представник Понуђача:
Назив понуђача
СЗР Аутосервис „Кртола“ Панчево
Јабучки пут бб

Представник понуђача
Крстић Зоран

Број и датум
овлашћења
06.04.2016.

Комисија је у Записнику констатовала да неблаговремених понуда није било.
Партија 1.

3.1. Назив Понуђача: СЗР Аутосервис и бифе „Кртола“
- Адреса: Панчево, Јабучки пут бб
- ПИБ:101865544
- Матични број: 50751511
- Законски заступник: Крстић Зоран
- Лице овлашћено за потписивање Уговора о јавној набавци: Крстић Зоран
3.1.1. Подаци о понуди Понуђача: СЗР Аутосервис и бифе „Кртола“
- Број понуде: 40/2016
- Датум понуде: 06.04.2016.год.
- Понуду подноси: самостално
- Опис предмета набавке —Набавка услуге текућих поправки и одржавања аутомобила пољочуварске службе
„Lada Niva“ - партија 1, ЈН број XI-13-404-89/2016
Понуђена цена и евентуални попусти које нуди понуђач:
Укупна цена, по норма сату за ставке од 1. до 8.
3.200,00
(по Обрасцу структуре цене), у динарима, без ПДВ-а
Укупна цена, по норма сату за ставке од 1. до 8.
3.840,00
(по Обрасцу структуре цене), у динарима, са ПДВ-ом
Напомена: Укупна цена по норма сату, за ставке од 1 до 8. (по Обрасцу структуре цене), у динарима, без ПДВ-а,
Наручиоцу ће служити за бодовање понуда

Начин, рок и услови плаћања

Рок извршења услуге

Наручилац ће током трајања уговора плаћања вршити најкасније у року
од 30 дана од дана испостављања фактуре са приложеним потписаним
радним налогом Наручиоца, са посебно исказаним утрошеним норма
сатима и спецификацијом утрошених оригиналних резервних делова и
потрошног материјала изабраног понуђача, у складу са захтевом
Наручиоца.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Рок почетка вршења услуге (преузимање возила на рад) је 0,5 радни
дан, од дана пријема писменог налога Наручиоца.
Рок за извршење услуге редовног сервиса и мањих поправки је 1 радни
дана од дана када Понуђач преузме возило у рад.
Рок за извршење услуге за веће поправке је 4 дана, од дана када Понуђач преузме возило у рад.
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Гарантни рок

Рок важења понуде

Место вршења услуге

Гарантни рок за извршене услуге је 12 месеци, рачунајући од дана
извршене услуге,
Гарантни рок за уграђене оригиналне делове је 12 месеци .
Рок важења понуде је 365 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на
може мењати понуду.
Сервис Добављача налази се на адреси:
Панчево, Јабучки пут бб

Проценат укупне вредности набавке или део набавке, који ће бити поверен подизвођачу: /
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу нумерички приказати:/
Понуђач је као доказ о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона приложио:
- Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке – чл. 75. Закона,
за партију 1 (Образац 5)
Понуђач је приложио и обрасце захтеване конкурсном документацијом:
- Образац понуде за партију 1 (Образац 1), попуњен, потписан и оверен печатом
- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни, за партију 1 (Образац 2), попуњен, потписан
и оверен печатом
- Образац изјаве о независној понуди, за партију 1 (Образац 4), попуњен, потписан и оверен печатом
- Модел Уговора за партију 1, попуњен, потписан и оверен печатом
- Техничку спецификацију за партију 1 , потписану и оверену печатом
- Норматив радног времена, потписан и оверен печатом
Понуђач није исказао трошкове припреме понуде.
3.2. Назив Понуђача: „Ауторемонт Пивашевић“ д.о.о.
- Адреса: Панчево, Јабучки пут бр.36
- ПИБ: 101061386
- Матични број: 08365113
- Законски заступник: Никола Пивашевић
- Лице овлашћено за потписивање Уговора о јавној набавци: Никола Пивашевић
3.2.1. Подаци о понуди Понуђача: „Ауторемонт Пивашевић“ д.о.о.
- Број понуде: 88/16
- Датум понуде: 05.04.2016.год.
- Понуду подноси: самостално
- Опис предмета набавке —Набавка услуге текућих поправки и одржавања аутомобила пољочуварске службе
„Lada Niva“ - партија 1, ЈН број XI-13-404-89/2016
Понуђена цена и евентуални попусти које нуди понуђач:
Укупна цена, по норма сату за ставке од 1. до 8.
2.980,00
(по Обрасцу структуре цене), у динарима, без ПДВ-а
Укупна цена, по норма сату за ставке од 1. до 8.
3.576,00
(по Обрасцу структуре цене), у динарима, са ПДВ-ом
Напомена: Укупна цена по норма сату, за ставке од 1 до 8. (по Обрасцу структуре цене), у динарима, без ПДВ-а,
Наручиоцу ће служити за бодовање понуда

Начин, рок и услови плаћања

Рок извршења услуге

Наручилац ће током трајања уговора плаћања вршити најкасније у року
од 30 дана од дана испостављања фактуре са приложеним потписаним
радним налогом Наручиоца, са посебно исказаним утрошеним норма
сатима и спецификацијом утрошених оригиналних резервних делова и
потрошног материјала изабраног понуђача, у складу са захтевом
Наручиоца.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Рок почетка вршења услуге (преузимање возила на рад) је 1 радни дан ,
од дана пријема писменог налога Наручиоца.
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Рок за извршење услуге редовног сервиса и мањих поправки је 2 радна
дана од дана када Понуђач преузме возило у рад.
Рок за извршење услуге за веће поправке је 4 дана од дана када Понуђач преузме возило у рад.
Гарантни рок

Рок важења понуде

Место вршења услуге

Гарантни рок за извршене услуге је 12 месеци, рачунајући од дана
извршене услуге,
Гарантни рок за уграђене оригиналне делове је 12 месеци .
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на
може мењати понуду.
Сервис Добављача налази се на адреси:
Панчево, Јабучки пут бр 36 .

Проценат укупне вредности набавке или део набавке, који ће бити поверен подизвођачу: /
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу нумерички приказати:/
Понуђач је као доказ о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона приложио:
- Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке – чл. 75. Закона,
за партију 1 (Образац 5)
Понуђач је приложио и обрасце захтеване конкурсном документацијом:
- Образац понуде за партију 1 (Образац 1), попуњен, потписан и оверен печатом
- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни, за партију 1 (Образац 2), попуњен, потписан
и оверен печатом
- Образац трошкова припреме понуде, за партију 1 (Образац 3), попуњен, потписан и оверен печатом са
исказаним трошковима у износу од 250,00 динара и то:
200,00 динара за израду понуде и
50,00 динара за доставу понуде
- Образац изјаве о независној понуди, за партију 1 (Образац 4), попуњен, потписан и оверен печатом
- Модел Уговора за партију 1, попуњен, потписан и оверен печатом
- Техничку спецификацију за партију 1 , потписану и оверену печатом
- Норматив радног времена, потписан и оверен печатом
Партија 2
3.3. Назив Понуђача: „Рено Сава“ д.о.о.
- Адреса: Београд, Миријевски булевар бр.37
- ПИБ: 100256270
- Матични број: 17400672
- Законски заступник: Ненад Стефанов, директор
- Лице овлашћено за потписивање Уговора о јавној набавци: Ненад Стефанов, директор
3.3.1. Подаци о понуди Понуђача: „Рено Сава“ д.о.о.
- Број понуде: 0331-В
- Датум понуде: 05.04.2016.год.
- Понуду подноси: самостално
- Опис предмета набавке — Набавка услуге текућих поправки и одржавања аутомобила пољочуварске
службе„Dacia“ - партија 2, ЈН број XI-13-404-89/2016
Понуђена цена и евентуални попусти које нуди понуђач:
Укупна цена, по норма сату за ставке од I. до III.
5.250,00
(по Обрасцу структуре цене), у динарима, без ПДВ-а
Укупна цена, по норма сату за ставке од I до III.
6.300,00
(по Обрасцу структуре цене), у динарима, са ПДВ-ом
Напомена: Укупна цена по норма сату, за ставке од I. до III (по Обрасцу структуре цене), у динарима, без ПДВ-а,
Наручиоцу ће служити за бодовање понуда
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Начин, рок и услови плаћања

Рок извршења услуге

Гарантни рок

Рок важења понуде

Место вршења услуге

Наручилац ће током трајања уговора плаћања вршити најкасније у року
од 30 дана од дана испостављања фактуре са приложеним потписаним
радним налогом Наручиоца, са посебно исказаним утрошеним норма
сатима и спецификацијом утрошених оригиналних резервних делова и
потрошног материјала изабраног понуђача, у складу са захтевом
Наручиоца.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Рок почетка вршења услуге (преузимање возила на рад) је 1 радни дан,
од дана пријема писменог налога Наручиоца.
Рок за извршење услуге редовног сервиса и мањих поправки је 1 радни
дан од дана када Понуђач преузме возило у рад.
Рок за извршење услуге за веће поправке је 4 дана од дана када Понуђач преузме возило у рад.
Гарантни рок за извршене услуге је 12 месеци, рачунајући од дана
извршене услуге,
Гарантни рок за уграђене оригиналне делове је 12 месеци.
Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на
може мењати понуду.
Сервис Добављача налази се на адреси:
Панчево, Новосељански пут бр.62 б

Проценат укупне вредности набавке или део набавке, који ће бити поверен подизвођачу: /
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу нумерички приказати:/
Понуђач је као доказ о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона приложио:
- Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке – чл. 75. Закона,
за партију 2 (Образац 5)
Понуђач је као доказ о испуњености додатних услова из члана 76. Закона приложио:
- Потврду Renault Nissan Srbija – генералног увозника којом потврђује да је понуђач Рено Сава д.о.о. овлашћени
сервисер за возила марке „DACIA“ и Renault, од 09.03.2016.године.
Понуђач је приложио и обрасце захтеване конкурсном документацијом:
- Образац понуде за партију 2 (Образац 1), попуњен, потписан и оверен печатом
- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни, за партију 2 (Образац 2), попуњен,потписан
и оверен печатом
- Образац трошкова припреме понуде, за партију 2 (Образац 3) - нема исказаних трошкова
- Образац изјаве о независној понуди, за партију 2 (Образац 4), попуњен, потписан и оверен печатом
- Модел уговора, попуњен, потписан и оверен печатом
- Техничку спецификацију, попуњену, потписану и оверену печатом
- Норматив радног времена
4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда: Нема
5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење:
Комисија је утврдила да поднете понуде не садрже неуобичајено нискe ценe
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6. Начин примене методологије доделе пондера:
За партију 1.
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.
„ Укупна цена по норма сату, за ставке од 1 до 8. (по Обрасцу структуре цене), у динарима, без ПДВ-а“
Комисија је, након стручне оцене понуда, у складу са чланом 107. став 2. ЗЈН, приступила рангирању
прихватљивих понуда, применом критеријума за оцењивање понуда «најнижа понуђена цена » и сачинила
следећу ранг листу :

Назив Понуђача
„Ауторемонт Пивашевић“ д.о.о.
СЗР Аутосервис и бифе „Кртола“

Најнижа укупна понуђена
цена по норма сату
( за ставке од 1 до 8)
у динарима,
без ПДВ-а

Број бодова

Ранг
листа

2.980,00

100

1

3.200,00

93.2

2

За партију 2.
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“
„Укупна цена по норма сату, за ставке од I. до III (по Обрасцу структуре цене), у динарима, без ПДВ-а“
Назив Понуђача
„Рено Сава“ д.о.о.

Број бодова

Ранг листа

100 бодова

1

7. 1. Назив понуђача коме се додељује Уговор за партију 1
Комисија је, након стручне оцене и рангирања понуда, предложила Начелнику Градске управе града Панчева, да
на основу члана 108. став 1.а у складу са чланом 107. став 2. Закона о јавним набавкама, донесе Одлуку о
додели уговора за партију 1 понуђачу - „Ауторемонт Пивашевић“ д.о.о. Панчево, Јабучки пут бр.36 за понуду
број 88/16 од 05.04.2016. године, која је прихватљива, са најнижом укупном понуђеном ценом по норма сату.
7.2. Назив понуђача коме се додељује Уговор за партију 2
Комисија је, након стручне оцене понуде, предложила Начелнику Градске управе града Панчева, да на основу
члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донесе Одлуку о додели уговора за партију 2 понуђачу - „Рено
Сава“ д.о.о, Београд, Миријевски булевар бр. 37 за понуду број 0331-В од 05.04.2016. године, која је прихватљива.
8. Начелник Градске управе града Панчева прихватио је Извештај о стручној оцени понуда Комисијe за
спровођење поступка jавне набавке мале вредности - Набавка услуге текућих поправки и одржавања аутомобила
пољочуварске службе обликована у две партије, бр. XI-13-404-89/2016 од 11.04.2016. године, те је донео Одлуку
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања исте на Портaлу јавних набавки.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу,
а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Начелник
Градске управе града Панчева
Милорад Милићевић

