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ЈКП Зеленило и гробља Смедерево
Смедерево
Народног фронта бр.4
Број: В2017-1/47
29.03.2017.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' број 124/12,
14/2015 и 68/2015), директор наручиоца ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, дана 24.03.2017.
године доноси следећу:

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Додељује се уговор за јавну набавку добра – електро материјала
- за партију број 1 – метални стубови са пратећом опремом - понуђачу СОРТИ ОПРЕМА Д.О.О. Ул.
Крајишка бр.21, Земун;
- за партију број 2 – бетонски стубови – понуђачу СОРТИ ОПРЕМА Д.О.О. Ул. Крајишка бр.21,
Земун;
- за партију број 3 – ормани и опрема за ормане – понуђачу ЕНЕРГОИНТЕХ КИБЕРНЕТИКА
ДОО Ул. Џона Кенедија 10/0, Земун-Београд;
- за партију број 4 – лед светиљке са пратећом опремом – понуђачу БУЦК ДОО, Ул.
Милорада Јовановића 9, Београд;
- за партију број 5 – флуо и натријум светиљке са пратећом опремом – понуђачу ЕЛЕЦОМ
СИСТЕМ Д.О.О. Ул. Владимира Поповића бр.26/3а, Београд;
- за партију број 6 – каблови са пратећом опремом – понуђачу УНИПРОМ Д.О.О. Батајнички
пут 3А, 11080 Земун;
- за партију број 7 – остали електро материјал – понуђачу ЕЛТЕСА Д.О.О. Ул. Македонска бб,
Смедерево.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца у року
од три (3) дана од дана доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 30.01.2017. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка
јавне набавке број В2017-1/2, за јавну набавку добра – електро материјала. Набавка је
обликована у седам (7) партије и то:

Број партије Назив партије
1. Метални стубови са пратећом опремом
2. Бетонски стубови
3. Ормани и опрема за ормане
4. Лед светиљке са пратећом опремом
5. Флуо и натријум светиљке са пратећом опремом
6. Каблови са пратећом опремом
7. Остали електро материјал
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Процењена вредност целокупне набавке је 6.000.000,00 динара без ПДВ-а и то:

Број
партије Назив партије

Процењена вредност
по партијама

у динарима без ПДВ-а
1. Метални стубови са пратећом опремом 340.000,00
2. Бетонски стубови 260.000,00
3. Ормани и опрема за ормане 1.020.000,00
4. Лед светиљке са пратећом опремом 1.410.000,00
5. Флуо и натријум светиљке са пратећом опремом 2.240.000,00
6. Каблови са пратећом опремом 620.000,00
7. Остали електро материјал 110.000,00

За наведену јавну набавку објављен је позив на Порталу јавних набавки, интернет
страници Наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су понуде
једанаест (11) понуђача и то: за партију број 1 поднето је шест (6) понуда, за партију број 2
поднете су три (3) понуде, за партију број 3 поднето је шест (6) понуда, за партију број 4
поднето је пет (5) понуда, за партију број 5 поднете су четири (4) понуде, за партију број 6
поднете су четири (4) понуде, за партију број 7 поднете су две (2) понуде.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној
оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У Извештају о стручној оцени понуда број В2017-1/45 од 23.03.2017. године, Комисија
за јавне набавке је констатовала следеће:

Нема одступања од плана набавки.

Основни подаци о понуђачима:

Број под којим је понуда заведена: В2017-1/27 од 02.03.2017. године у 08.30 часова
Назив понуђача: УНИПРОМ Д.О.О., Батајнички пут 3А, 11080 Земун.
Укупна цена предмета набавке: За партију број 1: 314.235,00 динара без ПДВ-а

За партију број 4: 1.531.152,00 динара без ПДВ-а
За партију број 6: 425.053,00 динара без ПДВ-а
За партију број 7: 102.497,00 динара без ПДВ-а

Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач
тражи накнаду трошкова у својој понуди: НЕ
Број под којим је понуда заведена: В2017-1/28 од 02.03.2017. године у 08:30 часова
Назив понуђача: ЕЛЕКТРА СИСТЕМ Д.О.О., Палмира Тољатија 5/ III, 11070 Нови Београд.
Укупна цена предмета набавке: За партију број 3: 1.851.361,00  динара без ПДВ-а
Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач
тражи накнаду трошкова у својој понуди: НЕ

Број под којим је понуда заведена: В2017-1/29 од 02.03.2017. године у 12.40 часова
Назив понуђача: Три „О“ ДОО, Индустријска зона 464, 34300 Аранђеловац.
Укупна цена предмета набавке: За партију број 6: 454.340,00  динара без ПДВ-а
Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач
тражи накнаду трошкова у својој понуди: НЕ

Број под којим је понуда заведена: В2017-1/30 од 10.03.2017. године у 11.50 часова
Назив понуђача: БУЦК ДОО, Милорада Јовановића 9, Београд.
Укупна цена предмета набавке: За партију број 4: 1.083.386,50 динара без ПДВ-а
Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач
тражи накнаду трошкова у својој понуди: НЕ

Број под којим је понуда заведена: В2017-1/31 од 10.03.2017. године у 12.00 часова
Назив понуђача: ЕЛТЕСА Д.О.О., Македонска бб, Смедерево.
Укупна цена предмета набавке: За партију број 1: 298.800,00 динара без ПДВ-а

За партију број 2: 253.200,00 динара без ПДВ-а
За партију број 3: 999.700,00 динара без ПДВ-а
За партију број 4: 1.369.850,00 динара без ПДВ-а
За партију број 5: 1.949.900,00 динара без ПДВ-а
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За партију број 6: 551.928,00 динара без ПДВ-а
За партију број 7: 98.900,00  динара без ПДВ-а

Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач
тражи накнаду трошкова у својој понуди: НЕ

Број под којим је понуда заведена: В2017-1/32 од 10.03.2017. године у 12.15 часова
Назив понуђача: ЕЛМАТ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ Д.О.О., Шавничка бр.11, 11030 Београд.
Укупна цена предмета набавке: За партију број 1: 339.988,00 динара без ПДВ-а

За партију број 3: 1.487.701,20 динара без ПДВ-а
За партију број 4: 1.359.639,40 динара без ПДВ-а
За партију број 5: 1.841.282,00 динара без ПДВ-а

Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач
тражи накнаду трошкова у својој понуди: НЕ

Број под којим је понуда заведена: В2017-1/33 од 10.03.2017. године у 12.20 часова
Назив понуђача: ВИНЕЛ ДОО, 17. Октобра бр. 22а, 11080 Раковица
Укупна цена предмета набавке: За партију број 3: 1.534.893,00  динара без ПДВ-а
Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач
тражи накнаду трошкова у својој понуди: НЕ

Број под којим је понуда заведена: В2017-1/34 од 10.03.2017. године у 12.22 часова
Назив понуђача: ЕНЕРГОИНТЕХ КИБЕРНЕТИКА ДОО, Ул. Џона Кенедија 10/0, Земун-
Београд
Укупна цена предмета набавке: За партију број 3: 983.270,00 динара без ПДВ-а
Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач
тражи накнаду трошкова у својој понуди: НЕ

Број под којим је понуда заведена: В2017-1/35 од 10.03.2017. године у 12.25 часова
Назив понуђача: ЕЛЕЦОМ СИСТЕМ Д.О.О., Владимира Поповића бр.26/3а, Београд.
Укупна цена предмета набавке: За партију број 1: 319.460,00 динара без ПДВ-а

За партију број 2: 288.120,00 динара без ПДВ-а
За партију број 3: 1.500.877,00 динара без ПДВ-а
За партију број 4: 1.227.223,25 динара без ПДВ-а
За партију број 5: 1.768.075,00 динара без ПДВ-а

Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач
тражи накнаду трошкова у својој понуди: НЕ

Број под којим је понуда заведена: В2017-1/36 од 10.03.2017. године у 12.30 часова
Назив понуђача: СОРТИ ОПРЕМА Д.О.О., Крајишка бр.21, Земун.
Укупна цена предмета набавке: За партију број 1: 285.000,00 динара без ПДВ-а

За партију број 2: 221.200,00 динара без ПДВ-а
За партију број 5: 1.397.250,00 динара без ПДВ-а
За партију број 6: 518.348,14  динара без ПДВ-а

Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач
тражи накнаду трошкова у својој понуди: НЕ

Број под којим је понуда заведена: В2017-1/37 од 10.03.2017. године у 12.40 часова
Назив понуђача: Електроматеријал ДОО, Новосадског Сајма 54, 21000 Нови Сад.
Укупна цена предмета набавке: За партију број 1: 560.000,00 динара без ПДВ-а
Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач
тражи накнаду трошкова у својој понуди: НЕ

Комисија је након провере рачунске исправности понуда констатовала да је
направљена рачунска грешка код понуде понуђача Елмат Електроматеријал ДОО, Београд за
партију број 4- лед светиљке са пратећом опремом. Понуђачу је дана 17.03.2017. године
упућен Захтев за исправку рачунских грешака број В2017-1/40 од 17.03.2017. године. Понуђач
је дана 17.03.2017. године електронском пошттом дао сагласност да се изврши исправка
рачунских грешака. Сагласност је заведена код наручиоца под бројем В2017-1/42 од
17.03.2017. године. Након исправке рачунских грешака комисија констатује да је понуђач
Елмат електроматеријал ДОО, Београд за партију број 4- лед светиљке са пратећом опремом
понудио укупну цену предмета набавке 1.353.439,40 динара без ПДВ-а.
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Комисија је код понуде понуђача Енергоинтех кибернетика ДОО, Београд за партију
број 3- ормани и опрема за ормане уочила да за добро под редним бројем 4 (контролер) није
уписана јединична цена у динарима без ПДВ-а и јединична цена у динарима са ПДВ-ом, а да
је уписана укупна цена у износу од 280.000,00 динара без ПДВ-а за планирану количину од 20
комада, као и укупна цена у износу од 336.000,00 динара са ПДВ-ом за планирану количину
од 20 комада. Узимајући у обзир понуђену укупну цену за планирану количину као и
планирану количину од 20 комада комисија је дошла до закључка да је цена за један комад
траженог добра 14.000,00 динара без ПДВ-а, односно 16.800,00 динара са ПДВ-ом. У смислу
члана 93. ЗЈН  наручилац се обратио понуђачу Захтевом да се изјасни да ли наведено добро
нуди по цени од 14.000,00 динара без ПДВ-а, односно 16.800,00 динара са ПДВ-ом по комаду.
Позив за достављање додатних објашњења је заведен код наручиоце под бројем В2017-1/39
од 17.03.2017. године. Понуђач је дана 20.03.2017. године у 08:25 часова електронском
поштом доставио појашњење заведено код наручиоца под бројем В2017-1/43 од 20.03.2017.
године. Понуђач се тим путем изјаснио да наведено добро нуди по цени од 14.000,00 динара
без ПДВ-а, односно 16.800,00 динара са ПДВ-ом по комаду. Након провере цена и рачунске
исправности комисија је утврдила да је понуда понуђача Енергоинтех кибернетика ДОО,
Београд благовремена, одговарајућа и прихватљива.

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда:

Одбијена је понуда понуђача Унипром ДОО Земун за партију број 4 - ЛЕД светиљке  са
пратећом опремом јер прелази износ процењене вредности јавне набавке за наведену
партију те је иста оцењена као благовремена, одговарајућа и неприхватљива. Понуђач је
понудио укупну цену предмета набавке за партију број 4 - ЛЕД светиљке  са пратећом
опремом у износу од 1.531.152 дин. без ПДВ-а.

Одбијена је понуда понуђача Електра Систем ДОО Нови Београд  за партију број 3 -
Ормани и опрема за ормане јер  прелази износ процењене вредности јавне набавке за
наведену партију те је иста оцењена као благовремена, одговарајућа и неприхватљива.
Понуђач је понудио укупну цену предмета набавке за партију број 3 - Ормани и опрема за
ормане у износу од 1.851.361 дин. без ПДВ-а.

Одбијена је понуда понуђача ЕЛМАТ Електроматеријал ДОО Београд  за партију број 3
- Ормани и опрема за ормане јер  прелази износ процењене вредности јавне набавке за
наведену партију те је иста оцењена као благовремена, одговарајућа и неприхватљива.
Понуђач је понудио укупну цену предмета набавке за партију број 3 - Ормани и опрема за
ормане у износу од 1.487.701,20 дин. без ПДВ-а.

Одбијена је понуда понуђача Винел ДОО Раковица за партију број 3 - Ормани и
опрема за ормане јер  прелази износ процењене вредности јавне набавке за наведену
партију те је иста оцењена као благовремена, одговарајућа и неприхватљива. Понуђач је
понудио укупну цену предмета набавке за партију број 3 - Ормани и опрема за ормане у
износу од 1.534.893,00 дин. без ПДВ-а.

Одбијена је понуда понуђача Елецом систем ДОО Београд  за партију број 2 - бетонски
стубови јер прелази износ процењене вредности јавне набавке за наведену партију те је иста
оцењена као благовремена, одговарајућа и неприхватљива. Понуђач је понудио укупну цену
предмета набавке за партију број 2 – бетонски стубови у износу од 288.120,00 дин. без ПДВ-а.

Одбијена је понуда понуђача Елецом систем ДОО Београд  за партију број 3 - Ормани
и опрема за ормане јер прелази износ процењене вредности јавне набавке за наведену
партију те је иста оцењена као благовремена, одговарајућа и неприхватљива. Понуђач је
понудио укупну цену предмета набавке за партију број 3 - Ормани и опрема за ормане у
износу од 1.500.877,00 дин. без ПДВ-а.

Одбијена је понуда понуђача Електроматеријал ДОО Нови Сад за партију број 1-
метални стубови са пратећом опремом јер прелази износ процењене вредности јавне
набавке за наведену партију те је иста оцењена као благовремена, одговарајућа и
неприхватљива. Понуђач је понудио укупну цену предмета набавке за партију број 1 -
метални стубови са пратећом опремом у износу од 560.000,00 дин. без ПДВ-а.
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Одбијена је понуда понуђача Елтеса ДОО Смедерево за партију број 3 - ормани и
опрема за ормане јер понуђач није дао цену за добро под редним бројем 8 (аутоматски
осигурач 40А, типа Ц, 10кА) те је иста оцењена као благовремена, неодговарајућа и
неприхватљива јер иста садржи битан недостатак због којег није могуће упоредити је са
другим понудама. Понуђач је понудио укупну цену предмета набавке за партију број 3 -
ормани и опрема за ормане у износу од 999.700,00 дин. без ПДВ-а.

Одбијена је понуда понуђача Сорти опрема ДОО Београд за партију број 5 - флуо и
натријум светиљке са пратећом опремом јер је понуђач за тражена добра под редним
бројевима 4, 5, 6, 7 и 8 понудио добра која не испуњавају техничке карактеристике тражене
конкурсном документацијом. Наручилац је дана 17.03.2017. године упутио Захтев за
образложење неуобичајено ниске цене број В2017-1/41 од 17.03.2017. године. Понуђач је
дана 20.03.2017. године доставио електронском поштом Појашњење које је заведено код
наручиоца под бројем В2017-1/44 од 20.03.2017. године. Понуђач је навео да тренутно на
лагеру има већу количину сијалица које је понудио и да је због тога нижа понуђена цена.
Понуђач је навео и да је просечан животни век  сијалица које нуди 40.000 сати. Наведена
добра према захтевима из конкурсне документације треба да имају просечни животни век
40.000 сати, а понуђач је у прилогу мејла доставио доказе у виду техничких карактеристика
произвођача добара из којих се недвосмислено може утврдити да добра која нуди имају
просечан животни век 38.000 сати. Понуда понуђача Сорти опрема ДОО Београд за партију
број 5 - флуо и натријум светиљке са пратећом опремом је оцењена као благовремена,
неодговарајућа и неприхватљива јер је понуђач понудио добро које није у складу са
техничким карактеристикама траженим у конкурсној документацији. Понуђач је понудио
укупну цену предмета набавке за партију број 5 - флуо и натријум светиљке са пратећом
опремом у износу од 1.397.250,00 дин. без ПДВ-а.

Начин примене методологије доделе пондера:

Критеријум за доделу уговора је "најнижа понуђена цена".

Преглед понуђених укупнух цена предмета набавке у динарима без ПДВ-а, понуђача
чије су понуде оцењене као благовремене, одговарајуће и прихватљиве, а након исправљања
рачунских грешака:

Партија број 1 – Метални стубови са пратећом опремом

Понуђач

Понуђена укупна цена
у динарима без ПДВ-а
за планирану количину

предмета набавке
УНИПРОМ Д.О.О.
Батајнички пут 3А, 11080 Земун 314.235,00

ЕЛТЕСА Д.О.О.
Македонска бб, Смедерево 298.800,00

ЕЛМАТ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ Д.О.О.
Шавничка бр.11, 11030 Београд 339.988,00

ЕЛЕЦОМ СИСТЕМ Д.О.О.
Владимира Поповића бр.26/3а, Београд 319.460,00

СОРТИ ОПРЕМА Д.О.О.
Крајишка бр.21, Земун 285.000,00

Партија број 2 – Бетонски стубови

Понуђач

Понуђена укупна цена
у динарима без ПДВ-а
за планирану количину

предмета набавке
ЕЛТЕСА Д.О.О.
Македонска бб, Смедерево 253.200,00

СОРТИ ОПРЕМА Д.О.О.
Крајишка бр.21, Земун 221.200,00
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Партија број 3 – Ормани и опрема за ормане

Понуђач

Понуђена укупна цена
у динарима без ПДВ-а
за планирану количину

предмета набавке
ЕНЕРГОИНТЕХ КИБЕРНЕТИКА ДОО
Ул. Џона Кенедија 10/0, Земун-Београд 983.270,00

Партија број 4 – Лед светиљке са пратећом опремом

Понуђач

Понуђена укупна цена
у динарима без ПДВ-а
за планирану количину

предмета набавке
БУЦК ДОО
Милорада Јовановића 9, Београд 1.083.386,50

ЕЛТЕСА Д.О.О.
Македонска бб, Смедерево 1.369.850,00

ЕЛМАТ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ Д.О.О.
Шавничка бр.11, 11030 Београд 1.353.439,40

ЕЛЕЦОМ СИСТЕМ Д.О.О.
Владимира Поповића бр.26/3а, Београд 1.227.223,25

Партија број 5 – Флуо и натријум светиљке са пратећом опремом

Понуђач

Понуђена укупна цена
у динарима без ПДВ-а
за планирану количину

предмета набавке
ЕЛТЕСА Д.О.О.,
Македонска бб, Смедерево 1.949.900,00

ЕЛМАТ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ Д.О.О.
Шавничка бр.11, 11030 Београд 1.841.282,00

ЕЛЕЦОМ СИСТЕМ Д.О.О.
Владимира Поповића бр.26/3а, Београд 1.768.075,00

Партија број 6 – Каблови са пратећом опремом

Понуђач

Понуђена укупна цена
у динарима без ПДВ-а
за планирану количину

предмета набавке
УНИПРОМ Д.О.О.
Батајнички пут 3А, 11080 Земун 425.053,00

Три „О“. Д.О.О.
Индустријска зона 464, 34300 Аранђеловац 454.340,00

ЕЛТЕСА Д.О.О.
Македонска бб, Смедерево 551.928,00

СОРТИ ОПРЕМА Д.О.О.
Крајишка бр.21, Земун 518.348,14

Партија број 7 – Остали електро материјал

Понуђач

Понуђена укупна цена
у динарима без ПДВ-а
за планирану количину

предмета набавке
УНИПРОМ Д.О.О.
Батајнички пут 3А, 11080 Земун 102.497,00

ЕЛТЕСА Д.О.О.
Македонска бб, Смедерево 98.900,00




