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ЈКП Зеленило и гробља Смедерево
Смедерево
Народног фронта бр.4
Број: М2017-4/14
17.03.2017.

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 17.03.2017. године
доноси следећу:

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Додељује се уговор за јавну набавку добра – половног специјалног возила
аутоцистерне понуђачу Ватроспрем производња ДОО, Ул. Кумодрашка бр. 178, 11010
Београд. Закључити уговор о јавној набавци половног специјалног возила аутоцистерне,
вредности 3.375.000,00 динара без ПДВ-а.

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 28.02.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности број М2017-4/2, за јавну набавку добра – половног специјалног
возила аутоцистерне, назив и ознака из Општег речника набавке 34115300 (половна возила за
транспорт).

Процењена вредност јавне набавке је 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.
За наведену јавну набавку објављен је позив на Порталу јавних набавки и на интернет

страници Наручиоца.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле 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 М2017-4/12 од 17.03.2017. године, Комисија

за јавну набавку је констатовала следеће:

Подаци о понуђачима:

Број под којим је понуда заведена: М2017-4/7 од 08.03.2017. године у 10:40 часова
Назив понуђача: Ватроспрем производња ДОО, Кумодрашка бр.178, 11010 Београд.
Понуђена укупна цена предмета набавке: 3.375.000,00 динара без ПДВ-а.
Месец и година производње предмета набавке: 08  месец,  2002 година.
Старост предмета набавке: 175  месеци на дан отварања понуда
Гарантни рок за возило: 6  месеци од дана испоруке предмета набавке.
Гарантни рок за надградњу:  12  месеци од дана испоруке предмета набавке
Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач тражи
накнаду трошкова у својој понуди: Не
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Број под којим је понуда заведена: М2017-4/8 од 08.03.2017. године у 11:40 часова
Назив понуђача: Максимовић ДОО, Карађорђева 209, 36000 Краљево .
Понуђена укупна цена предмета набавке: 4.999.000,00 динара без ПДВ-а.
Месец и година производње предмета набавке: 1 месец,  2003 година.
Старост предмета набавке: 170   месеци на дан отварања понуда
Гарантни рок за возило: 6  месеци од дана испоруке предмета набавке.
Гарантни рок за надградњу: 12  месеци од дана испоруке предмета набавке
Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач тражи
накнаду трошкова у својој понуди: Не

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда:
Одбијена је понуда понуђача Максимовић ДОО Краљево, јер је иста оцењена као
неприхватљива из разлога што не испуњава услов да радна запремина мотора мора да буде
минимум 6.300 cm3 до максимум 6.500 cm3. Понуђач је навео да је радна запремина мотора
11.967 cm3..

Комисија образована од стране директора Решењем број 2016/1 од 08.03.2017. године
се дана 16.03.2017. године упутила да изврши преглед и проверу техничке исправности
половног специјалног возила аутоцистерне код понуђача Ватроспрем производња ДОО
Београд и о томе сачинила Записник број 2381/1 од 17.03.2017. године. Комисија је
констатовала да половно специјално возило аутоцистерна које нуди понуђач Ватроспрем
производња ДОО Београд има следеће недостатке:
- главни кочиони цилиндар испушта ваздух што умањује ефекат кочења – безбедности;
- предње гуме и гуме на пратећој осовини имају видна оштећења што их чини небезбедним за
вожњу;
- не постоји резервни точак ни место за његово постављање;
- моторни извод снаге је незаштићен што представља опасност по руковаоце;
- акумулатори делују прилично неугледно што не улива поверење у њихову трајност.

Комисија за јавну набавку је понуђачу Ватроспрем производња ДОО Београд упутила
Позив за достављање додатних објашњења број М2017-4/10 од дана 17.03.2017. године којим
је захтевала да се изјасни да ли ће отклонити наведене недостатке и у ком најкраћем року.

Понуђач је писаним путем (електронском поштом) доставио потврду да ће у року од 7
дана отклонити недостатке на возилу које је Наручилац навео у Позивуи иста је заведена код
Наручиоца под бројем М2017-4/11 од 17.03.2017. године.

Узимајући у обзир горе наведено, пристигла понуда понуђача Ватроспрем производња
ДОО из Београда оцењена је као благовремена, одговарајућа и прихватљива.

Начин примене методологије доделе пондера:
Критеријум за избор најповољније понуде је "економски најповољнија понуда".

Рангирање понуда вршиће се на основу следећих критеријума и пондера одређених за
те критеријуме:

цена ............................................................ 80 пондера
старост предмета набавке ............................ 20 пондера

Методе доделе пондера :
Доделу пондера за цену комисија је вршила тако што је понуђачу који је понудио

најнижу цену предмета набавке доделила максималних 80 пондера, док је број пондера
осталих понуђача рачунан по обрасцу:

најнижа цена предмета набавке x 80
понуђена цена предмета набавке

Најмањи број пондера по овом критеријуму је 1.

Додела пондера за старост предмета набавке комисија је вршила тако што је
понуђачу који је понудио најмлађи предмет набавке (најмањи број месеци) доделила
максималних 20 пондера, док је број пондера осталих понуђача рачунан по обрасцу:

старост најмлађег предмета набавке x 20
понуђена старост предмета набавке

Најмањи број пондера по овом критеријуму је 1




