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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Бр. XI-13-404-112/2016
Датум: 31.05.2016. године
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
На основу члана 109. 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 саобраћајних буквара и светлорефлектујућих маркера, бр. XI-13-404-112/2016
од 31.05.2016. године, начелник Градске управе града Панчева доноси
ОДЛУКУ
о обустави поступка јавне набавке мале вредности - Набавка саобраћајних буквара и светлорефлектујућих маркера, бр.
XI-13-404-112/2016.
I
ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке мале вредности - Набавка саобраћајних буквара и светлорефлектујућих маркера, бр.
XI-13-404-112/2016, у фази после истека рока за подношење понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора.
Образложење
1. Предмет јавне набавке: поступак јавнe набавкe мале вредности – Набавка саобраћајних буквара и светлорефлектујућих маркера, бр.
XI-13-404-112/2016.
Спроведен је поступак јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама.
Наручилац је Одлуку о покретању поступка, бр. XI-13-404-112/2016, донео дана 17.05.2016. године, а Комисија је Позив за подношење понуда
и Конкурсну документацију објавила на Порталу јавних набавки и интернет страници Града Панчева дана 19.05.2016. године.
Јавно отварање понуда обављено је дана 31.05.2016. године, са почетком у 10:15 часова, у Градској управи града Панчева, Агенција за јавне
набавке, канцеларија брoj 3 и о истом је Комисија за јавну набавку, образована Решењем начелника Градске управе града Панчева, бр.
XI-13-404-112/2016 од 17.05.2016. године у саставу: Ранко Марчетић, лице задужено за реализацију уговора, стручно лице, Срђан Половина,
стручно лице и Наташа Рајков, службеник за јавне набавке, сачинила Записник о отварању понуда, бр. XI-13-404-112/2016, од 31.05.2016.
године.
2. Процењена вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију:
Процењена вредност јавне набавке: 500.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а
Јавна набавка није обликована по партијама.
3. Основни подаци о понуђачима:
Комисија је у Записнику констатовала да је до дана 31.05.2016. године до 10:00 часова, пристигла и заведена пријемним штамбиљем једна
благовремена понуда следећег понуђача:
Број под којим је понуда
заведена код наручиоца

Датум
пријема

Време
пријема

31.05.2016.

08:10

Назив Понуђача
Издавачко предузеће „Епоха“ д.о.о.
Пожега, Бакионичка бб

Бр. XI-13-404-112/2016-1

Комисија је у Записнику констатовала да отварању понуда није присуствовао представник Понуђача.
Комисија је у Записнику констатовала да неблаговремених понуда није било.
3.1. Назив Понуђача: Издавачко предузеће „Епоха“ д.о.о.
- Адреса: Пожега, Бакионичка бб
- ПИБ: 101813534
- Матични број: 07393687
- Законски заступник: Миленко Филиповић
- Лице овлашћено за потписивање Уговора о јавној набавци: Миленко Филиповић
3.1.1. Подаци о понуди Понуђача: Издавачко предузеће „Епоха“ д.о.о.
- Број понуде: 325
- Датум понуде: 30.05.2016. године
- Понуду подноси: самостално
- Опис предмета набавке :Набавка саобраћајних буквара и светлорефлектујућих маркера, БР. XI-13-404-112/2016, у складу са Техничком
спецификацијом конкурсне документације Наручиоца.

1.
2.

Опис предмета набавке

Јединица
мере

Количина

Светлорефлектујући прслук
Саобраћајни буквар

Ком.
Ком.

1200
1200

Цена по јединици
мере у динарима
без урачунатог
ПДВ-а
146,20
126,96

Цена по јединици
Укупно понуђена Укупно понуђена цена
мере у динарима са цена у динарима без
у динарима са
урачунатим ПДВ-ом урачунатог ПДВ-а
урачунатим ПДВ-ом
175,44
152,35

175.440,00
152.352,00

210.528,00
182.822,40
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УКУПНA ЦЕНА за ставке 1. и 2.
327.792,00
393.350,40
(1 + 2)
Наручилац ће плаћање извршити најкасније у року од 15 дана од дана испостављене
фактуре Понуђача.
Начин, рок и услови плаћања
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Рок испоруке добара
Рок за испоруку добара је 30 дана од дана потписивања уговора.
Место испоруке добара је место Наручиоца: Градска управа града Панчева, Агенција
Место испоруке добара
за саобраћај, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.
У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету испоручених
добара, своје примедбе ће упутити изабраном понуђачу у писаној форми
Рекламациони рок
Изабрани Понуђач је дужан исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана
пријема рекламације од стране Наручиоца.
Рок важења понуде је 40 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику
Рок важења понуде
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза, уговорна
казна износи до 5% од укупне уговорене вредности набавке.
Уколико Понуђач, који на основу одлуке о додели уговора закључи уговор са
Уговорна казна и накнада штете
Наручиоцем, не испоручи добра у уговореном року, Наручилац има право да за сваки
дан закашњења, захтева уговорену казну од 2‰ (два промила) од укупне вредности
уговора.
Проценат укупне вредности набавке или део набавке, који ће бити поверен подизвођачу: /
3.1.3. Уочени недостаци у понудама: Комисија није уочила недостатке у понуди.
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 (Образац 5) - попуњен,
потписан и оверен печатом Понуђача
Понуђач је приложио и обрасце захтеване конкурсном документацијом:
- Образац понуде (Образац 1) - попуњен, потписан и оверен печатом
- Модел уговора - попуњен, потписан и оверен печатом
- Образац структуре понуђене цене (Образац 2) - попуњен, потписан и оверен печатом
- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4) - попуњен, потписан и оверен печатом
Понуђач је приложио:
- Техничку спецификацију конкурсне документације Наручиоца
- Узорак, односно по један примерак светлорефлектујућег маркера и саобраћајног буквара
4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда:
Комисија је констатовала да је, сходно члану 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама, понуда Понуђача – Издавачко предузеће „Епоха“
д.о.о., са укупно понуђеном ценом у износу од 327.792,00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно 393.350,40 динара са урачунатим ПДВ-ом,
неодговарајућа, јер понуђени узорак светлорефлектујућег маркера није одговарајући Техничкој спецификацији Наручиоца, те jе понуда као
таква одбијena.
5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење: Комисија је утврдила да поднета понуда не садржи
неуобичајено нискe ценe.
6. Начин примене методологије доделе пондера:
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.
С обзиром да је пристигла понуда неодговарајућа, Комисија није применила наведени критеријум за доделу уговора.
7. Назив понуђача коме се додељује Уговор
Комисија je, након стручне оцене понуде, предлoжила Начелнику Градске управе града Панчева, да на основу члана 10 9. Закона о јавним
набавкама, донесе Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности – Набавка саобраћајних буквара и светлорефлектујућих
маркера, XI-13-404-112/2016, јер није прибављена ниједна прихватљива понуда, те нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107.
став 3. Закона о јавним набавкама.
8. Начелник Градске управе града Панчева прихватио је Извештај о стручној оцени понуда Комисијe за спровођење поступка jавне набавке
мале вредности – Набавка саобраћајних буквара и светлорефлектујућих маркера, XI-13-404-112/2016 од 31.05.2016. 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

