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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Бр. XI-13-404-153/2016
Датум: 01.11.2016. 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 12/16) 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 агрегата, бр. XI-13-404-153/2016 од 01.11.2016.
године, начелник Градске управе града Панчева доноси
ОДЛУКУ
о додели Уговора
ПРИХВАТА СЕ Извештај Комисијe за спровођење поступка jавне набавке мале вредности - Набавка агрегата, бр. XI-13-404-153/2016 од
01.11.2016. године, ПА СЕ УГОВОР ДОДЕЉУЈЕ понуђачу - „Импелер“ д.о.о. Младеновац, Николе Пашића бр. 32, за понуду број 1009-16
од 26.10.2016. године, која је прихватљива.
Образложење
1. Предмет јавне набавке: поступак јавнe набавкe мале вредности – Набавка агрегата, бр. XI-13-404-153/2016
Спроведен је поступак јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама.
Наручилац је Одлуку о покретању поступка, бр. XI-13-404-153/2016, донео дана 14.10.2016. године, а Комисија је Позив за подношење понуда
и Конкурсну документацију објавила на Порталу јавних набавки и интернет страници Града Панчева дана 18.10.2016. године.
Јавно отварање понуда обављено је дана 27.10.2016. 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-13-404-153/2016 од 14.10.2016. године у саставу: Миодраг Милошевић, стручно лице, лице задужено за реализацију уговора, Владимир
Крстић, стручно лице и Наташа Рајков, дипл. економиста, службеник за јавне набавке, сачинила Записник о отварању понуда, бр.
XI-13-404-153/2016, од 27.10.2016. године.
2. Процењена вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију:
Процењена вредност јавне набавке: 833.333,00 динара без урачунатог ПДВ-а
Јавна набавка није обликована по партијама.
3. Основни подаци о понуђачима:
Комисија је у Записнику констатовала да су до дана 27.10.2016. године до 10:00 часова, пристигле и заведене пријемним штамбиљем две
благовремене понуде следећих понуђача:
Број под којим је понуда
заведена код наручиоца

Назив Понуђача

Датум
пријема

Време
пријема

Бр. XI-13-404-153/2016-1

„Технолинк“ д.о.о.
Ченеј, Огледна поља бр. 55

26.10.2016.
године

11:45

Бр. XI-13-404-153/2016-2

“Импелер“ д.о.о.
Младеновац, Николе Пашића бр. 32

27.10.2016.
године

09:02

Комисија је у Записнику констатовала отварању понуда нису присуствовали представници Понуђача.
Комисија је у Записнику констатовала да неблаговремених понуда није било.
3.1. Назив Понуђача: „Технолинк“ д.о.о.
- Адреса: Ченеј, Огледна поља бр. 55
- ПИБ: 104114596
- Матични број: 20096152
- Законски заступник: Зденко Љубишић
- Лице овлашћено за потписивање Уговора о јавној набавци: Зденко Љубишић
3.1.1. Подаци о понуди Понуђача: „Технолинк“ д.о.о.
- Број понуде: 150/16
- Датум понуде: 20.10.2016. године
- Понуду подноси: самостално
- Опис предмета набавке: НАБАВКА АГРЕГАТА, БР. XI-13-404-153/2016, У СКЛАДУ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАРУЧИОЦА
Цена за набавку агрегата, према Техничкој
спецификацији Наручиоца, у динарима без урачунатог
ПДВ-а
Цена за набавку агрегата, према Техничкој
спецификацији Наручиоца, у динарима са урачунатим
ПДВ-ом

553.280,00
663.936,00
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Рок и начин испоруке добра

Рок важења понуде

Рок за испоруку предметног добра је 30 дана од дана потписивања уговора.
Рок важења понуде је 45 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.

Проценат укупне вредности набавке или део набавке, који ће бити поверен подизвођачу: /
Назив произвођача и модела понуђеног добра: Tehnolink Srbija model LD.15.CAT
3.1.2. Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу нумерички приказати: Нема
3.1.3. Уочени недостаци у понудама:
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;
Понуђач је приложио и обрасце захтеване конкурсном документацијом:
- Техничку спецификацију конкурсне документације Наручиоца – потписану и оверену печатом;
- Образац понуде (Образац 1) - попуњен, потписан и оверен печатом;
- Образац структуре понуђене цене (Образац 2) - попуњен, потписан и оверен печатом;
- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) - нема трошкова;
- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4) - попуњен, потписан и оверен печатом;
- Образац 7 - Изјава о достављању банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року - попуњен, потписан и оверен печатом;
- Модел уговора - попуњен, потписан и оверен печатом;
- Извод из каталога произвођача са детаљним техничким описом и јасно обележеним моделом генератора који се нуди оверен печатом
и потписом овлашћеног лица произвођача на српски језик;
- Изјаву да Понуђач има статус домаћег произвођача дизел агрегата од стране Привредне коморе Србије од дана 20.10.2016. године;
- Изјаву о усаглашености са европским стандардима о градњи машина од дана 04.11.2015. године – потписану и оверену печатом;
- Упутство за руковање и одржавање уређаја са преводом на српски језик – потписанo и оверенo печатом;
- Оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року од дана 21.10.2016.
године.
Понуђач није доставио Извод из каталога произвођача са детаљним техничким описом и јасно обележеним моделом генератора који се нуди
оверен печатом и потписом овлашћеног лица произвођача на енглеском језику
3.2. Назив Понуђача: „Импелер“ д.о.о.
- Адреса: Младеновац, Николе Пашића бр. 32
- ПИБ: 107935359
- Матични број: 20900202
- Законски заступник: Миодраг Милојевић
- Лице овлашћено за потписивање Уговора о јавној набавци: Миодраг Милојевић
3.2.1. Подаци о понуди Понуђача: „Импелер“ д.о.о.
- Број понуде: 1009-16
- Датум понуде: 26.10.2016. године
- Понуду подноси: самостално
- Опис предмета набавке: НАБАВКА АГРЕГАТА, БР. XI-13-404-153/2016, У СКЛАДУ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАРУЧИОЦА
Цена за набавку агрегата, према Техничкој
спецификацији Наручиоца, у динарима без урачунатог
ПДВ-а
Цена за набавку агрегата, према Техничкој
спецификацији Наручиоца, у динарима са урачунатим
ПДВ-ом
Рок и начин испоруке добра

Рок важења понуде

785.000,00
942.000,00
Рок за испоруку предметног добра је 30 дана од дана потписивања уговора.
Рок важења понуде је 40 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.

Проценат укупне вредности набавке или део набавке, који ће бити поверен подизвођачу: /
Назив произвођача и модела понуђеног добра: АXO generators, model AEDE 12000ST
3.2.2. Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу нумерички приказати: Нема
3.2.3. Уочени недостаци у понудама: Комисија није уочила недостатке у понуди.
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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;
Понуђач је приложио и обрасце захтеване конкурсном документацијом:
- Техничку спецификацију конкурсне документације Наручиоца – потписану и оверену печатом;
- Образац понуде (Образац 1) - 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;
- Образац 7 - Изјава о достављању банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року - попуњен, потписан и оверен печатом;
- Модел уговора - попуњен, потписан и оверен печатом;
- Извод из каталога произвођача са детаљним техничким описом и јасно обележеним моделом генератора који се нуди оверен печатом
и потписом овлашћеног лица произвођача на енглеском језику и превод на српски језик - – потписану и оверену печатом;
- Декларацију о усаглашености са европским стандардима о градњи машина од дана 04.11.2015. године – потписану и оверену печатом;
- Упутство за руковање и одржавање уређаја са преводом на српски језик - – потписанo и оверенo печатом;
- Оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року од дана 26.10.2016.
године.

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда:
Увидом на интернет страницу Понуђача „Технолинк“ д.о.о. и у каталог Понуђача, стручна лица Комисије сматрају да понуђени дизел агрегат
не испуњава све техничке карактеристике захтеване Техничком спецификацијом конкурсне документације Наручиоца – поглавље II, из
разлога што понуђени модел LD.15.CAT нема тачне димезије, масу и ниво, већ су ти подаци преписани из Техничке спецификације конкурсне
документације Наручиоца, те је понуда као таква неодговарајућа сходно члану 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама.
Комисија је утврдила да је, у складу са чланом 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама, понуда Понуђача „Технолинк“ д.о.о.
неприхватљива, јер садржи недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде, односно Понуђач није приложио Извод из
каталога произвођача са детаљним техничким описом и јасно обележеним моделом генератора који се нуди оверен печатом и потписом
овлашћеног лица произвођача на енглеском језику, те је као такву одбила.

5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење: Комисија је утврдила да понуде не
садрже неуобичајено ниске цене.
6. Начин примене методологије доделе пондера:
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.
С обзиром да је пристигла само једна прихватљива понуда, Комисија је након стручне оцене понуде сачинила следећу ранг листу:
Ред.
број
1.

Назив Понуђача
“Импелер“ д.о.о.
Младеновац, Николе Пашића бр. 32

Укупно понуђена цена за набавку агрегата у
динарима без урачунатог ПДВ-а, према Техничкој
спецификацији Наручиоца

Број бодова

785.000,00

100 бодова

7. Назив понуђача коме се додељује Уговор
Комисија је, након стручне оцене понуда, предложила Начелнику Градске управе града Панчева, да на основу члана 108. став 1. Закона о
јавним набавкама, донесе Одлуку о додели уговора понуђачу - „Импелер“ д.о.о. Младеновац, Николе Пашића бр. 32, за понуду број
1009-16 од 26.10.2016. 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 агрегата, бр. XI-13-404-153/2016 од 01.11.2016. 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

