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Јавно предузеће “СРБИЈАШУМЕ” – Београд
Булевар Михајла Пупина 113
Шумско газдинство “БЕОГРАД” – Београд
Кнеза Милоша 55, Београд
тел: 011/36-11-083, факс: 011/36-11-887,
матични број: 07754183, шифра делатности: 02.10,
ПИБ: 100002820, ТР: 160-314988-86 код Банке Интезе
Број: 225/2019-8
Датум:29.07.2019.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012) и Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник
РС“ број 14/2015 и 68/2015), вршилац дужности директора ЈП „Србијашуме“ доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке
број 225/2019 - Сервисирање, одржавање и поправка путничких,
теренских, теретних возила и мопеда за потребе ШГ „Београд“ Београд, за партије број 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. и 10.

Уговори за јавну набавку услуга у отвореном поступку јавне набавке број 225/2019 Сервисирање, одржавање и поправка путничких, теренских, теретних возила и мопеда за
ШГ „Београд“ – Београд додељују се понуђачима:
Партија број 1.
АС и СТР „МИОЉУБ ЋУРЧИЋ“ – Београд, Војводе Скопљанца 31, понуда број 225/2019-5-5
од 08.07.2019.г.
Вредност уговора: 280.000,00 динара без ПДВ-а.
Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у обрасцу структуре
понуђене цене: „Без осталих трошкова набавке (0%)“.
Партија број 2.
АС и СТР „МИОЉУБ ЋУРЧИЋ“ – Београд, Војводе Скопљанца 31, понуда број 225/2019-5-5
од 08.07.2019.г.
Вредност уговора: 190.000,00 динара без ПДВ-а.
Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у обрасцу структуре
понуђене цене: „Без осталих трошкова набавке (0%)“.
Партија број 3.
„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. – Нови Београд, Милутина Миланковића 1, понуда број 225/2019-5-4
од 08.07.2019.г.
Вредност уговора: 420.000,00 динара без ПДВ-а.
Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у обрасцу структуре
понуђене цене: „Без осталих трошкова набавке (0%)“.
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Партија број 4.
„ЈЕЛКОМ“ д.о.о. – Београд, Нова Мокролушка 13, понуда број 225/2019-5-3 од 05.07.2019.г.
Вредност уговора: 200.000,00 динара без ПДВ-а.
Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у обрасцу структуре
понуђене цене: „Без осталих трошкова набавке (0%)“.
Партија број 5.
„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. – Нови Београд, Милутина Миланковића 1, за понуду број 225/20195-4 од 08.07.2019.г.
Вредност уговора: 590.000,00 динара без ПДВ-а.
Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у обрасцу структуре
понуђене цене: „Без осталих трошкова набавке (0%)“.
Партија број 6.
„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. – Нови Београд, Милутина Миланковића 1, за понуду број 225/20195-4 од 08.07.2019.г.
Вредност уговора: 850.000,00 динара без ПДВ-а.
Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у обрасцу структуре
понуђене цене: „Без осталих трошкова набавке (0%)“.
Партија број 7.
„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. – Нови Београд, Милутина Миланковића 1, за понуду број 225/20195-4 од 08.07.2019.г.
Вредност уговора: 520.000,00 динара без ПДВ-а.
Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у обрасцу структуре
понуђене цене: „Без осталих трошкова набавке (0%)“.
Партија број 8.
„ЈЕЛКОМ“ д.о.о. – Београд, Нова Мокролушка 13, за понуду број 225/2019-5-3 од
05.07.2019.г.
Вредност уговора: 290.000,00 динара без ПДВ-а.
Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у обрасцу структуре
понуђене цене: „Без осталих трошкова набавке (0%)“.
Партија број 9.
„ЈЕЛКОМ“ д.о.о. – Београд, Нова Мокролушка 13, за понуду број 225/2019-5-3 од
05.07.2019.г.
Вредност уговора: 200.000,00 динара без ПДВ-а.
Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у обрасцу структуре
понуђене цене: „Без осталих трошкова набавке (0%)“.
Партија број 10.
„TELETRADE“ д.о.о. – Београд, Молерова 17, за понуду број 225/2019-5-6 од 08.07.2019.г.
Вредност уговора: 150.000,00 динара без ПДВ-а.
Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у обрасцу структуре
понуђене цене: „Без осталих трошкова набавке (0%)“.
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Образложење
Наручилац – Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“, шумско
газдинство „Београд“, Кнеза Милоша 55, Београд, је сходно Закону о јавним набавкама
(“Службени гласник РС” бр. 124/2012), Одлуком вршиоца дужности директора ЈП
“Србијашуме” број 225/2019 од 29.05.2019.г., покренуо отворени поступак јавнe набавкe
услуга број 225/2019 - Сервисирање, одржавање и поправка путничких, теренских, теретних
возила и мопеда за потребе ШГ „Београд“ - Београд.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 07.06.2019.г.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 6 (шест)
понуда. Након спроведеног отварања понуда (Записник о отварању понуда број 225/2019-6
од 08.07.2019.г.), Комисија за јавну набавку, формирана Решењем вршиоца дужности
директора ЈП “Србијашуме”, број 225/2019-1 од 29.05.2019.г., у саставу:
Ред. Бр.

Састав

Име и презиме

1

Председник

2

Члан

Ивица Дураћ, дипл.инж.

3

Члан

Драган Самарџић, дипл.правник

Дарко Дамјановић, маст.мен.

је извршила стручну оцену понуда (Извештај о стручној оцени понуда брoj 225/2019-7 од
18.07.2019. године) и констатовала следеће:

1)

Врста предмета јавне набавке:

Добра
Услуге

X

Радови

2)

Подаци о јавној набавци:

Редни број јавне набавке
Предмет јавне набавке
Редни број из Плана јавних набавки
Група из финансијског плана инвестиција и
трошкова
Процењена вредност јавне набавке у
динарима без ПДВ-а

225/2019
Сервисирање, одржавање и поправка
путничких, теренских, теретних возила и
мопеда
1.2.9
900
3.690.000,00

Напомена: Уговор се закључује до нивоа процењене вредности јавне набавке.
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ПАРТИЈА БРОЈ 1.

3)

Подаци о јавној набавци:
Сервисирање, одржавање и поправка
путничких возила ЗАСТАВА Југо

Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке у
динарима без ПДВ-а за партију број 1.
Вредност уговора о јавној набавци у
динарима без ПДВ-а за партију број 1.
Вредност уговора о јавној набавци у
динарима са ПДВ-ом за партију број 1.

4)

Број поднетих понуда:

280.000,00
280.000,00
336.000,00

2 (две)

Благовремене понуде:
Р.
бр.

Назив понуђача

Број под којим је
понуда заведена

Датум и час
пријема

1

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. – Нови Београд,
Милутина Миланковића 1

225/2019-5-4

08.07.2019.г.
у 07:25 ч

2

АС и СТР „МИОЉУБ ЋУРЧИЋ“ – Београд, Војводе
Скопљанца 31

225/2019-5-5

08.07.2019.г.
у 08:21 ч

Неблаговремених понуда није било.
Комисија је приликом разматрања понуда за партију број 1., у понуди понуђача АС и
СТР „МИОЉУБ ЋУРЧИЋ“ – Београд, Војводе Скопљанца 31 уочила рачунске грешке и
извршила њихове исправке уз сагласност понуђача.

5)

Уколико је понуда одбијена због неуобичајено
образложење – начин на који је утврђена та цена:

ниске

цене,

детаљно

-

6)

Критеријум за оцењивање понуда је:

Најнижа понуђена цена
Економски најповољнија понуда

X

Елементи критеријума економски најповољније понуде су следећи:
1. Понуђена цена услуга и резервних делова који су наведени у Обрасцу
структуре цене
...................................................................... 0 - 90 пондера
2. Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у Обрасцу
структуре цене
………….............................................
0 - 10 пондера
УКУПНО ....................................................................................... 0 – 100 пондера
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Методологија за доделу пондера:
1.

Понуђена цена услуга и резервних делова који су наведени у Обрасцу структуре
цене: ………………………..…………….............…………………….…..…. 0 - 90 пондера

Понуђена цена је збир вредности услуга и резервних делова који су наведени у
Обрасцу структуре цене у оквиру једне партије, без урачунатог пореза на додату вредност, fco магацин наручиоца.
-

максималан број пондера добија понуда
са најнижом понуђеном ценом ….................................………….......…........… 90 пондера

-

понуђене цене осталих понуда се пондеришу формулом:
најнижа понуђена цена х максималан број пондера
понуђена цена

2.

Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у Обрасцу
структуре цене ………………………………………………………….…….. 0 - 10 пондера

Остали трошкови набавке представљају трошкове набавке резервних делова који
нису наведени у Oбрасцу структуре цене за предметна добра, а који обухватају све
трошкове набавке резервних делова осим набавне цене резервних делова. Остали
трошкови набавке се изражавају у процентима.
Понуде са предвиђеним процентом осталих трошкова набавке који је већи од 10%
нису прихватљиве за наручиоца, односно, наручилац ће их одбити као неприхватљиве.
Максималан број пондера добија понуда са напоменом „Без осталих трошкова
набавке (0%)“, са најмањим процентом осталих трошкова набавке и понуда са
напоменом „Цене по важећем ценовнику понуђача“.
Остали понуђени проценти осталих трошкова набавке се пондеришу формулом:
најмањи понуђени проценат осталих трошкова набавке који је већи од 0% х максималан број пондера
понуђени проценат осталих трошкова набавке

Понуђачи су понудили следеће услове:

р.
б.

Понуђач
Спецификација

1

АС и СТР
„МИОЉУБ
ЋУРЧИЋ“ –
Београд
2

самостално

самостално

165.410,00

125.790,00

„Без осталих трошкова
набавке (0%)“

„Без осталих
трошкова набавке
(0%)“

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“
д.о.о. – Нови Београд

Партија 1.
1
2
3

Понуђач наступа
Понуђена цена - вредност партије без
ПДВ-а
(динара)
Остали трошкови набавке резервних
делова који нису наведени у обрасцу
структуре понуђене цене

У наредној табели дат је преглед оствареног броја пондера понуђача који су
доставили прихватљиве понуде.
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ПОНУЂАЧИ

р.
б.

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о.
– Нови Београд

Спецификација

АС и СТР „МИОЉУБ
ЋУРЧИЋ“ – Београд

пондери

пондери

1

Понуђена цена - вредност партије
без ПДВ-а
(динара)

165.410,00

68,44

125.790,00

90,00

2

Остали трошкови набавке
резервних делова који нису
наведени у обрасцу структуре
понуђене цене

„Без осталих
трошкова
набавке (0%)“

10,00

„Без осталих
трошкова
набавке (0%)“

10,00

УКУПНО ПОНДЕРИ
РАНГ ЛИСТА

78,44
2

100,00
1

У складу са оствареним укупним бројем пондера, комисија за јавну набавку је
извршила рангирање понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију
број 1., понуда која се налази на првом месту ранг листе.

7)

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о
јавној набавци за партију број 1. додели понуђачу:
АС и СТР „МИОЉУБ ЋУРЧИЋ“ – Београд, Војводе Скопљанца 31, за понуду број
225/2019-5-5 од 08.07.2019.г.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
ДА

НЕ

X

ПАРТИЈА БРОЈ 2.

8)

Подаци о јавној набавци:
Сервисирање, одржавање и поправка
путничких возила ОПЕЛ

Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке у
динарима без ПДВ-а за партију број 2.
Вредност уговора о јавној набавци у
динарима без ПДВ-а за партију број 2.
Вредност уговора о јавној набавци у
динарима са ПДВ-ом за партију број 2.

9)

Број поднетих понуда:

3 (три)

190.000,00
190.000,00
228.000,00
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Благовремене понуде:
Р.
бр.

Назив понуђача

Број под којим је
понуда заведена

Датум и час
пријема

1

„ЈЕЛКОМ“ д.о.о. – Београд, Нова Мокролушка 13

225/2019-5-3

05.07.2019.г.
у 13:31 ч

2

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. – Нови Београд,
Милутина Миланковића 1

225/2019-5-4

08.07.2019.г.
у 07:25 ч

3

АС и СТР „МИОЉУБ ЋУРЧИЋ“ – Београд, Војводе
Скопљанца 31

225/2019-5-5

08.07.2019.г.
у 08:21 ч

Неблаговремених понуда није било.

10)

Уколико је понуда одбијена због неуобичајено
образложење – начин на који је утврђена та цена:

ниске

цене,

детаљно

-

11)

Критеријум за оцењивање понуда је:

Најнижа понуђена цена
Економски најповољнија понуда

X

Елементи критеријума економски најповољније понуде су следећи:
3. Понуђена цена услуга и резервних делова који су наведени у Обрасцу
структуре цене
...................................................................... 0 - 90 пондера
4. Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у Обрасцу
структуре цене
………….............................................
0 - 10 пондера
УКУПНО ....................................................................................... 0 – 100 пондера
Методологија за доделу пондера:
3.

Понуђена цена услуга и резервних делова који су наведени у Обрасцу структуре
цене: ………………………..…………….............…………………….…..…. 0 - 90 пондера

Понуђена цена је збир вредности услуга и резервних делова који су наведени у
Обрасцу структуре цене у оквиру једне партије, без урачунатог пореза на додату вредност, fco магацин наручиоца.
-

максималан број пондера добија понуда
са најнижом понуђеном ценом ….................................………….......…........… 90 пондера

-

понуђене цене осталих понуда се пондеришу формулом:
најнижа понуђена цена х максималан број пондера
понуђена цена

4.

Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у Обрасцу
структуре цене ………………………………………………………….…….. 0 - 10 пондера

Остали трошкови набавке представљају трошкове набавке резервних делова који
нису наведени у Oбрасцу структуре цене за предметна добра, а који обухватају све
трошкове набавке резервних делова осим набавне цене резервних делова. Остали
трошкови набавке се изражавају у процентима.
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Понуде са предвиђеним процентом осталих трошкова набавке који је већи од 10%
нису прихватљиве за наручиоца, односно, наручилац ће их одбити као неприхватљиве.
Максималан број пондера добија понуда са напоменом „Без осталих трошкова
набавке (0%)“, са најмањим процентом осталих трошкова набавке и понуда са
напоменом „Цене по важећем ценовнику понуђача“.
Остали понуђени проценти осталих трошкова набавке се пондеришу формулом:
најмањи понуђени проценат осталих трошкова набавке који је већи од 0% х максималан број пондера
понуђени проценат осталих трошкова набавке

Понуђачи су понудили следеће услове:

р.
б.

1
2

3

„ЈЕЛКОМ“
д.о.о. –
Београд

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“
д.о.о. – Нови
Београд

1

2

АС и СТР
„МИОЉУБ
ЋУРЧИЋ“ –
Београд
3

самостално

самостално

самостално

54.151,00

60.665,00

45.950,00

„Без осталих
трошкова
набавке (0%)“

„Без осталих
трошкова набавке
(0%)“

„Без осталих
трошкова
набавке (0%)“

Понуђач
Спецификација

Партија 2.
Понуђач наступа
Понуђена цена - вредност
партије без ПДВ-а
(динара)
Остали трошкови набавке
резервних делова који нису
наведени у обрасцу структуре
понуђене цене

У наредној табели дат је преглед оствареног броја пондера понуђача који су
доставили прихватљиве понуде.
ПОНУЂАЧИ

р.
б.

Спецификација

„ЈЕЛКОМ“ д.о.о. –
Београд

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“
д.о.о. – Нови
Београд

пондери

пондери

АС и СТР
„МИОЉУБ
ЋУРЧИЋ“ –
Београд
пондери

Понуђена цена - вредност
1
партије без ПДВ-а
54.151,00
(динара)

76,37 60.665,00

68,17 45.950,00

90,00

„Без
Остали трошкови набавке
осталих
резервних делова који
2
трошкова
нису наведени у обрасцу
набавке
структуре понуђене цене
(0%)“

„Без
осталих
10,00 трошкова
набавке
(0%)“

„Без
осталих
10,00 трошкова
набавке
(0%)“

10,00

86,37

78,17

УКУПНО ПОНДЕРИ
РАНГ ЛИСТА

2

3

100,00
1

У складу са оствареним укупним бројем пондера, комисија за јавну набавку је
извршила рангирање понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију
број 2., понуда која се налази на првом месту ранг листе.
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12)

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о
јавној набавци за партију број 2. додели понуђачу:
АС и СТР „МИОЉУБ ЋУРЧИЋ“ – Београд, Војводе Скопљанца 31, за понуду број
225/2019-5-5 од 08.07.2019.г.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
ДА

НЕ

X

ПАРТИЈА БРОЈ 3.

13)

Подаци о јавној набавци:
Сервисирање, одржавање и поправка
теренских возила ЛАДА НИВА

Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке у
динарима без ПДВ-а за партију број 3.
Вредност уговора о јавној набавци у
динарима без ПДВ-а за партију број 3.
Вредност уговора о јавној набавци у
динарима са ПДВ-ом за партију број 3.

14)

Број поднетих понуда:

420.000,00
420.000,00
504.000,00

1 (једна)

Благовремене понуде:
Р.
бр.
1

15)

Назив понуђача
„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. – Нови Београд,
Милутина Миланковића 1
Неблаговремених понуда није било.

Број под којим је
понуда заведена

Датум и час
пријема

225/2019-5-4

08.07.2019.г.
у 07:25 ч

Уколико је понуда одбијена због неуобичајено
образложење – начин на који је утврђена та цена:

ниске

цене,

детаљно

-

16)

Критеријум за оцењивање понуда је:

Најнижа понуђена цена
Економски најповољнија понуда

X

Елементи критеријума економски најповољније понуде су следећи:
5. Понуђена цена услуга и резервних делова који су наведени у Обрасцу
структуре цене
...................................................................... 0 - 90 пондера
6. Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у Обрасцу
структуре цене
………….............................................
0 - 10 пондера
УКУПНО ....................................................................................... 0 – 100 пондера
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Методологија за доделу пондера:
5.

Понуђена цена услуга и резервних делова који су наведени у Обрасцу структуре
цене: ………………………..…………….............…………………….…..…. 0 - 90 пондера

Понуђена цена је збир вредности услуга и резервних делова који су наведени у
Обрасцу структуре цене у оквиру једне партије, без урачунатог пореза на додату вредност, fco магацин наручиоца.
-

максималан број пондера добија понуда
са најнижом понуђеном ценом ….................................………….......…........… 90 пондера

-

понуђене цене осталих понуда се пондеришу формулом:
најнижа понуђена цена х максималан број пондера
понуђена цена

6.

Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у Обрасцу
структуре цене ………………………………………………………….…….. 0 - 10 пондера

Остали трошкови набавке представљају трошкове набавке резервних делова који
нису наведени у Oбрасцу структуре цене за предметна добра, а који обухватају све
трошкове набавке резервних делова осим набавне цене резервних делова. Остали
трошкови набавке се изражавају у процентима.
Понуде са предвиђеним процентом осталих трошкова набавке који је већи од 10%
нису прихватљиве за наручиоца, односно, наручилац ће их одбити као неприхватљиве.
Максималан број пондера добија понуда са напоменом „Без осталих трошкова
набавке (0%)“, са најмањим процентом осталих трошкова набавке и понуда са
напоменом „Цене по важећем ценовнику понуђача“.
Остали понуђени проценти осталих трошкова набавке се пондеришу формулом:
најмањи понуђени проценат осталих трошкова набавке који је већи од 0% х максималан број пондера
понуђени проценат осталих трошкова набавке

Понуђачи су понудили следеће услове:

р. б.

Понуђач
Спецификација

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. –
Нови Београд
4

Партија 3.
1
2
3

Понуђач наступа
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а
(динара)
Остали трошкови набавке резервних делова који
нису наведени у обрасцу структуре понуђене цене

самостално
1.193.870,00
„Без осталих трошкова
набавке (0%)“

У наредној табели дат је преглед оствареног броја пондера понуђача који су
доставили прихватљиве понуде.
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ПОНУЂАЧИ

р. б.

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. – Нови
Београд

Спецификација

пондери
1

Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а
(динара)

1.193.870,00

90,00

2

Остали трошкови набавке резервних делова
који нису наведени у обрасцу структуре
понуђене цене

„Без осталих
трошкова набавке
(0%)“

10,00

УКУПНО ПОНДЕРИ
РАНГ ЛИСТА

100,00
1

У складу са оствареним укупним бројем пондера, комисија за јавну набавку је
извршила рангирање понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију
број 3., понуда која се налази на првом месту ранг листе.

17)

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о
јавној набавци за партију број 3. додели понуђачу:
„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. – Нови Београд, Милутина Миланковића 1, за понуду број
225/2019-5-4 од 08.07.2019.г.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
ДА

НЕ

X

ПАРТИЈА БРОЈ 4.

18)

Подаци о јавној набавци:
Сервисирање, одржавање и поправка
теренских возила МИЦУБИШИ

Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке у
динарима без ПДВ-а за партију број 4.
Вредност уговора о јавној набавци у
динарима без ПДВ-а за партију број 4.
Вредност уговора о јавној набавци у
динарима са ПДВ-ом за партију број 4.

19)

Број поднетих понуда:

200.000,00
200.000,00
240.000,00

3 (три)

Благовремене понуде:
Р.
бр.

Назив понуђача

Број под којим је
понуда заведена

Датум и час
пријема

1

„ЈЕЛКОМ“ д.о.о. – Београд, Нова Мокролушка 13

225/2019-5-3

05.07.2019.г.
у 13:31 ч

2

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. – Нови Београд,
Милутина Миланковића 1

225/2019-5-4

08.07.2019.г.
у 07:25 ч

3

АС и СТР „МИОЉУБ ЋУРЧИЋ“ – Београд, Војводе
Скопљанца 31

225/2019-5-5

08.07.2019.г.
у 08:21 ч
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Неблаговремених понуда није било.

20)

Уколико је понуда одбијена због неуобичајено
образложење – начин на који је утврђена та цена:

ниске

цене,

детаљно

-

21)

Критеријум за оцењивање понуда је:

Најнижа понуђена цена
Економски најповољнија понуда

X

Елементи критеријума економски најповољније понуде су следећи:
7. Понуђена цена услуга и резервних делова који су наведени у Обрасцу
структуре цене
...................................................................... 0 - 90 пондера
8. Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у Обрасцу
структуре цене
………….............................................
0 - 10 пондера
УКУПНО ....................................................................................... 0 – 100 пондера
Методологија за доделу пондера:
7.

Понуђена цена услуга и резервних делова који су наведени у Обрасцу структуре
цене: ………………………..…………….............…………………….…..…. 0 - 90 пондера

Понуђена цена је збир вредности услуга и резервних делова који су наведени у
Обрасцу структуре цене у оквиру једне партије, без урачунатог пореза на додату вредност, fco магацин наручиоца.
-

максималан број пондера добија понуда
са најнижом понуђеном ценом ….................................………….......…........… 90 пондера

-

понуђене цене осталих понуда се пондеришу формулом:
најнижа понуђена цена х максималан број пондера
понуђена цена

8.

Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у Обрасцу
структуре цене ………………………………………………………….…….. 0 - 10 пондера

Остали трошкови набавке представљају трошкове набавке резервних делова који
нису наведени у Oбрасцу структуре цене за предметна добра, а који обухватају све
трошкове набавке резервних делова осим набавне цене резервних делова. Остали
трошкови набавке се изражавају у процентима.
Понуде са предвиђеним процентом осталих трошкова набавке који је већи од 10%
нису прихватљиве за наручиоца, односно, наручилац ће их одбити као неприхватљиве.
Максималан број пондера добија понуда са напоменом „Без осталих трошкова
набавке (0%)“, са најмањим процентом осталих трошкова набавке и понуда са
напоменом „Цене по важећем ценовнику понуђача“.
Остали понуђени проценти осталих трошкова набавке се пондеришу формулом:
најмањи понуђени проценат осталих трошкова набавке који је већи од 0% х максималан број пондера
понуђени проценат осталих трошкова набавке
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Понуђачи су понудили следеће услове:
р.
б.

„ЈЕЛКОМ“
д.о.о. –
Београд

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“
д.о.о. – Нови
Београд

1

2

АС и СТР
„МИОЉУБ
ЋУРЧИЋ“ –
Београд
3

самостално

самостално

самостално

45.460,00

85.820,00

60.800,00

„Без осталих
трошкова
набавке (0%)“

„Без осталих
трошкова набавке
(0%)“

„Без осталих
трошкова
набавке (0%)“

Понуђач
Спецификација

Партија 4.
Понуђач наступа
Понуђена цена - вредност
партије без ПДВ-а
(динара)
Остали трошкови набавке
резервних делова који нису
наведени у обрасцу структуре
понуђене цене

1
2

3

У наредној табели дат је преглед оствареног броја пондера понуђача који су
доставили прихватљиве понуде.
ПОНУЂАЧИ

р.
б.

Спецификација

„ЈЕЛКОМ“ д.о.о. –
Београд

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“
д.о.о. – Нови
Београд

пондери

пондери

АС и СТР
„МИОЉУБ
ЋУРЧИЋ“ –
Београд
пондери

Понуђена цена - вредност
партије без ПДВ-а
45.460,00
(динара)

90,00 85.820,00

47,67 60.800,00

67,29

„Без
Остали трошкови набавке
осталих
резервних делова који
2
трошкова
нису наведени у обрасцу
набавке
структуре понуђене цене
(0%)“

„Без
осталих
10,00 трошкова
набавке
(0%)“

„Без
осталих
10,00 трошкова
набавке
(0%)“

10,00

57,67

77,29

1

УКУПНО ПОНДЕРИ
РАНГ ЛИСТА

100,00
1

3

2

У складу са оствареним укупним бројем пондера, комисија за јавну набавку је
извршила рангирање понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију
број 4., понуда која се налази на првом месту ранг листе.

22)

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о
јавној набавци за партију број 4. додели понуђачу:
„ЈЕЛКОМ“ д.о.о. – Београд, Нова Мокролушка 13, за понуду број 225/2019-5-3 од
05.07.2019.г.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
ДА

НЕ

X
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ПАРТИЈА БРОЈ 5.

23)

Подаци о јавној набавци:
Сервисирање, одржавање и поправка теретних
возила ГАЗ

Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке у
динарима без ПДВ-а за партију број 5.
Вредност уговора о јавној набавци у
динарима без ПДВ-а за партију број 5.
Вредност уговора о јавној набавци у
динарима са ПДВ-ом за партију број 5.

24)

Број поднетих понуда:

590.000,00
590.000,00
708.000,00

1 (једна)

Благовремене понуде:
Р.
бр.

Назив понуђача
„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. – Нови Београд,
Милутина Миланковића 1

1

Број под којим је
понуда заведена

Датум и час
пријема

225/2019-5-4

08.07.2019.г.
у 07:25 ч

Неблаговремених понуда није било.

25)

Уколико је понуда одбијена због неуобичајено
образложење – начин на који је утврђена та цена:

ниске

цене,

детаљно

-

26)

Критеријум за оцењивање понуда је:

Најнижа понуђена цена
Економски најповољнија понуда

X

Елементи критеријума економски најповољније понуде су следећи:
9. Понуђена цена услуга и резервних делова који су наведени у Обрасцу
структуре цене
...................................................................... 0 - 90 пондера
10. Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у Обрасцу
структуре цене
………….............................................
0 - 10 пондера
УКУПНО ....................................................................................... 0 – 100 пондера
Методологија за доделу пондера:
9.

Понуђена цена услуга и резервних делова који су наведени у Обрасцу структуре
цене: ………………………..…………….............…………………….…..…. 0 - 90 пондера

Понуђена цена је збир вредности услуга и резервних делова који су наведени у
Обрасцу структуре цене у оквиру једне партије, без урачунатог пореза на додату вредност, fco магацин наручиоца.
-

максималан број пондера добија понуда
са најнижом понуђеном ценом ….................................………….......…........… 90 пондера
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-

понуђене цене осталих понуда се пондеришу формулом:
најнижа понуђена цена х максималан број пондера
понуђена цена

10.

Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у Обрасцу
структуре цене ………………………………………………………….…….. 0 - 10 пондера

Остали трошкови набавке представљају трошкове набавке резервних делова који
нису наведени у Oбрасцу структуре цене за предметна добра, а који обухватају све
трошкове набавке резервних делова осим набавне цене резервних делова. Остали
трошкови набавке се изражавају у процентима.
Понуде са предвиђеним процентом осталих трошкова набавке који је већи од 10%
нису прихватљиве за наручиоца, односно, наручилац ће их одбити као неприхватљиве.
Максималан број пондера добија понуда са напоменом „Без осталих трошкова
набавке (0%)“, са најмањим процентом осталих трошкова набавке и понуда са
напоменом „Цене по важећем ценовнику понуђача“.
Остали понуђени проценти осталих трошкова набавке се пондеришу формулом:
најмањи понуђени проценат осталих трошкова набавке који је већи од 0% х максималан број пондера
понуђени проценат осталих трошкова набавке

Понуђачи су понудили следеће услове:
р. б.

Понуђач

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. –
Нови Београд

Спецификација

1
Партија 5.
1
2
3

Понуђач наступа
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а
(динара)
Остали трошкови набавке резервних делова који
нису наведени у обрасцу структуре понуђене цене

самостално
412.030,00
„Без осталих трошкова
набавке (0%)“

У наредној табели дат је преглед оствареног броја пондера понуђача који су
доставили прихватљиве понуде.
ПОНУЂАЧИ

р. б.

Спецификација

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. – Нови
Београд
пондери

1

Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а
(динара)

412.030,00

90,00

2

Остали трошкови набавке резервних делова који
нису наведени у обрасцу структуре понуђене
цене

„Без осталих
трошкова набавке
(0%)“

10,00

УКУПНО ПОНДЕРИ
РАНГ ЛИСТА

100,00
1

У складу са оствареним укупним бројем пондера, комисија за јавну набавку је
извршила рангирање понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију
број 5., понуда која се налази на првом месту ранг листе.
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27)

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о
јавној набавци за партију број 5. додели понуђачу:
„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. – Нови Београд, Милутина Миланковића 1, за понуду број
225/2019-5-4 од 08.07.2019.г.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
ДА

НЕ

X

ПАРТИЈА БРОЈ 6.

28)

Подаци о јавној набавци:
Сервисирање, одржавање и поправка теретних
возила ФАП И МЕРЦЕДЕС

Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке у
динарима без ПДВ-а за партију број 6.
Вредност уговора о јавној набавци у
динарима без ПДВ-а за партију број 6.
Вредност уговора о јавној набавци у
динарима са ПДВ-ом за партију број 6.

29)

Број поднетих понуда:

850.000,00
850.000,00
1.020.000,00

2 (две)

Благовремене понуде:
Р.
бр.

Назив понуђача

Број под којим је
понуда заведена

Датум и час
пријема

1

„KORAL COMM“ д.о.о. – Степојевац, Тамнавска 2а

225/2019-5-1

04.07.2019.г.
у 09:29 ч

2

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. – Нови Београд,
Милутина Миланковића 1

225/2019-5-4

08.07.2019.г.
у 07:25 ч

Неблаговремених понуда није било.

30)

Р.
бр.

1

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово
одбијање и цена:

Назив понуђача

„KORAL COMM“ д.о.о. –
Степојевац, Тамнавска 2а

Разлози за одбијање понуде

Понуђена цена
без ПДВ-а
(динара)

Понуђач је доставио неприхватљиву
понуду зато што:
- није доставио финансијску гаранцију за
озбиљност понуде за сваку партију за
коју подноси понуду. Наиме, понуђач је
поднео понуду за три партије (партију
број 6., 7. и број 8.), али је као
финансијску гаранцију за озбиљност
понуде доставио само једну меницу са
само једним меничним овлашћењем;
- није попунио сваку појединачну ставку у
Обрасцу структуре понуђене цене.

1.069.850,00
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31)

Уколико је понуда одбијена због неуобичајено
образложење – начин на који је утврђена та цена:

ниске

цене,

детаљно

-

32)

Критеријум за оцењивање понуда је:

Најнижа понуђена цена
Економски најповољнија понуда

X

Елементи критеријума економски најповољније понуде су следећи:
11. Понуђена цена услуга и резервних делова који су наведени у Обрасцу
структуре цене
...................................................................... 0 - 90 пондера
12. Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у Обрасцу
структуре цене
………….............................................
0 - 10 пондера
УКУПНО ....................................................................................... 0 – 100 пондера
Методологија за доделу пондера:
11.

Понуђена цена услуга и резервних делова који су наведени у Обрасцу структуре
цене: ………………………..…………….............…………………….…..…. 0 - 90 пондера

Понуђена цена је збир вредности услуга и резервних делова који су наведени у
Обрасцу структуре цене у оквиру једне партије, без урачунатог пореза на додату вредност, fco магацин наручиоца.
-

максималан број пондера добија понуда
са најнижом понуђеном ценом ….................................………….......…........… 90 пондера

-

понуђене цене осталих понуда се пондеришу формулом:
најнижа понуђена цена х максималан број пондера
понуђена цена

12.

Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у Обрасцу
структуре цене ………………………………………………………….…….. 0 - 10 пондера

Остали трошкови набавке представљају трошкове набавке резервних делова који
нису наведени у Oбрасцу структуре цене за предметна добра, а који обухватају све
трошкове набавке резервних делова осим набавне цене резервних делова. Остали
трошкови набавке се изражавају у процентима.
Понуде са предвиђеним процентом осталих трошкова набавке који је већи од 10%
нису прихватљиве за наручиоца, односно, наручилац ће их одбити као неприхватљиве.
Максималан број пондера добија понуда са напоменом „Без осталих трошкова
набавке (0%)“, са најмањим процентом осталих трошкова набавке и понуда са
напоменом „Цене по важећем ценовнику понуђача“.
Остали понуђени проценти осталих трошкова набавке се пондеришу формулом:
најмањи понуђени проценат осталих трошкова набавке који је већи од 0% х максималан број пондера
понуђени проценат осталих трошкова набавке
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Понуђачи су понудили следеће услове:
р.
б.

Понуђач
Спецификација

„KORAL COMM“
д.о.о. – Степојевац

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“
д.о.о. – Нови Београд

1

2

самостално

самостално

1.069.850,00

805.360,00

10 %

„Без осталих трошкова
набавке (0%)“

Партија 6.
1
2
3

Понуђач наступа
Понуђена цена - вредност партије без
ПДВ-а
(динара)
Остали трошкови набавке резервних
делова који нису наведени у обрасцу
структуре понуђене цене

У наредној табели дат је преглед оствареног броја пондера понуђача који су
доставили прихватљиве понуде.
ПОНУЂАЧИ

р. б.

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. – Нови
Београд

Спецификација

пондери
1

Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а
(динара)

805.360,00

90,00

2

Остали трошкови набавке резервних делова који
нису наведени у обрасцу структуре понуђене
цене

„Без осталих
трошкова набавке
(0%)“

10,00

УКУПНО ПОНДЕРИ
РАНГ ЛИСТА

100,00
1

У складу са оствареним укупним бројем пондера, комисија за јавну набавку је
извршила рангирање понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију
број 6., понуда која се налази на првом месту ранг листе.

33)

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о
јавној набавци за партију број 6. додели понуђачу:
„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. – Нови Београд, Милутина Миланковића 1, за понуду број
225/2019-5-4 од 08.07.2019.г.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
ДА

НЕ

X
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ПАРТИЈА БРОЈ 7.

34)

Подаци о јавној набавци:
Сервисирање, одржавање и поправка теретних
возила ЗАСТАВА

Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке у
динарима без ПДВ-а за партију број 7.
Вредност уговора о јавној набавци у
динарима без ПДВ-а за партију број 7.
Вредност уговора о јавној набавци у
динарима са ПДВ-ом за партију број 7.

35)

Број поднетих понуда:

520.000,00
520.000,00
624.000,00

3 (три)

Благовремене понуде:
Р.
бр.

Назив понуђача

Број под којим је
понуда заведена

Датум и час
пријема

1

„KORAL COMM“ д.о.о. – Степојевац, Тамнавска 2а

225/2019-5-1

04.07.2019.г.
у 09:29 ч

2

„СЛОДЕС“ д.о.о. – Београд, Борска 92ф

225/2019-5-2

05.07.2019.г.
у 11:18 ч

3

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. – Нови Београд,
Милутина Миланковића 1

225/2019-5-4

08.07.2019.г.
у 07:25 ч

Неблаговремених понуда није било.

36)

Р.
бр.

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово
одбијање и цена:

Назив понуђача

Разлози за одбијање понуде

Понуђена цена
без ПДВ-а
(динара)

123.000,00

163.460,00

1

„KORAL COMM“ д.о.о. –
Степојевац, Тамнавска 2а

Понуђач је доставио неприхватљиву
понуду зато што:
- није доставио финансијску гаранцију за
озбиљност понуде за сваку партију за
коју подноси понуду. Наиме, понуђач је
поднео понуду за три партије (партију
број 6., 7. и број 8.), али је као
финансијску гаранцију за озбиљност
понуде доставио само једну меницу са
само једним меничним овлашћењем;
- није попунио сваку појединачну ставку у
Обрасцу структуре понуђене цене.

2

„СЛОДЕС“ д.о.о. – Београд,
Борска 92ф

Понуђач је доставио неприхватљиву
понуду зато што није откуцао или
написао хемијском оловком износ у
меничном овлашћењу.

37)

Уколико је понуда одбијена због неуобичајено
образложење – начин на који је утврђена та цена:
-

ниске

цене,

детаљно
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38)

Критеријум за оцењивање понуда је:

Најнижа понуђена цена
Економски најповољнија понуда

X

Елементи критеријума економски најповољније понуде су следећи:
13. Понуђена цена услуга и резервних делова који су наведени у Обрасцу
структуре цене
...................................................................... 0 - 90 пондера
14. Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у Обрасцу
структуре цене
………….............................................
0 - 10 пондера
УКУПНО ....................................................................................... 0 – 100 пондера
Методологија за доделу пондера:
13.

Понуђена цена услуга и резервних делова који су наведени у Обрасцу структуре
цене: ………………………..…………….............…………………….…..…. 0 - 90 пондера

Понуђена цена је збир вредности услуга и резервних делова који су наведени у
Обрасцу структуре цене у оквиру једне партије, без урачунатог пореза на додату вредност, fco магацин наручиоца.
-

максималан број пондера добија понуда
са најнижом понуђеном ценом ….................................………….......…........… 90 пондера

-

понуђене цене осталих понуда се пондеришу формулом:
најнижа понуђена цена х максималан број пондера
понуђена цена

14.

Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у Обрасцу
структуре цене ………………………………………………………….…….. 0 - 10 пондера

Остали трошкови набавке представљају трошкове набавке резервних делова који
нису наведени у Oбрасцу структуре цене за предметна добра, а који обухватају све
трошкове набавке резервних делова осим набавне цене резервних делова. Остали
трошкови набавке се изражавају у процентима.
Понуде са предвиђеним процентом осталих трошкова набавке који је већи од 10%
нису прихватљиве за наручиоца, односно, наручилац ће их одбити као неприхватљиве.
Максималан број пондера добија понуда са напоменом „Без осталих трошкова
набавке (0%)“, са најмањим процентом осталих трошкова набавке и понуда са
напоменом „Цене по важећем ценовнику понуђача“.
Остали понуђени проценти осталих трошкова набавке се пондеришу формулом:
најмањи понуђени проценат осталих трошкова набавке који је већи од 0% х максималан број пондера
понуђени проценат осталих трошкова набавке
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Понуђачи су понудили следеће услове:
р.
б.

1
2

3

Понуђач
Спецификација

„KORAL
COMM“ д.о.о. –
Степојевац
1

„СЛОДЕС“
д.о.о. –
Београд
2

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“
д.о.о. – Нови
Београд
4

самостално

самостално

самостално

123.000,00

163.460,00

83.000,00

10 %

„Без осталих
трошкова
набавке (0%)“

„Без осталих
трошкова набавке
(0%)“

Партија 7.
Понуђач наступа
Понуђена цена - вредност
партије без ПДВ-а
(динара)
Остали трошкови набавке
резервних делова који нису
наведени у обрасцу структуре
понуђене цене

У наредној табели дат је преглед оствареног броја пондера понуђача који су
доставили прихватљиве понуде.
ПОНУЂАЧИ

р. б.

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. – Нови
Београд

Спецификација

пондери
1

Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а
(динара)

83.000,00

90,00

2

Остали трошкови набавке резервних делова који
нису наведени у обрасцу структуре понуђене
цене

„Без осталих
трошкова набавке
(0%)“

10,00

УКУПНО ПОНДЕРИ
РАНГ ЛИСТА

100,00
1

У складу са оствареним укупним бројем пондера, комисија за јавну набавку је
извршила рангирање понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију
број 7., понуда која се налази на првом месту ранг листе.

39)

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о
јавној набавци за партију број 7. додели понуђачу:
„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. – Нови Београд, Милутина Миланковића 1, за понуду број
225/2019-5-4 од 08.07.2019.г.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
ДА

НЕ

X
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ПАРТИЈА БРОЈ 8.

40)

Подаци о јавној набавци:
Сервисирање, одржавање и поправка теретних
возила IVECO DAILY

Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке у
динарима без ПДВ-а за партију број 8.
Вредност уговора о јавној набавци у
динарима без ПДВ-а за партију број 8.
Вредност уговора о јавној набавци у
динарима са ПДВ-ом за партију број 8.

41)

Број поднетих понуда:

290.000,00
290.000,00
348.000,00

5 (пет)

Благовремене понуде:
Р.
бр.

Назив понуђача

Број под којим је
понуда заведена

Датум и час
пријема

1

„KORAL COMM“ д.о.о. – Степојевац, Тамнавска 2а

225/2019-5-1

04.07.2019.г.
у 09:29 ч

2

„СЛОДЕС“ д.о.о. – Београд, Борска 92ф

225/2019-5-2

05.07.2019.г.
у 11:18 ч

3

„ЈЕЛКОМ“ д.о.о. – Београд, Нова Мокролушка 13

225/2019-5-3

05.07.2019.г.
у 13:31 ч

4

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. – Нови Београд,
Милутина Миланковића 1

225/2019-5-4

08.07.2019.г.
у 07:25 ч

5

АС и СТР „МИОЉУБ ЋУРЧИЋ“ – Београд, Војводе
Скопљанца 31

225/2019-5-5

08.07.2019.г.
у 08:21 ч

Неблаговремених понуда није било.
Комисија је приликом разматрања понуда за партију број 8., у понуди понуђача
„KORAL COMM“ д.о.о. – Степојевац, Тамнавска 2а уочила рачунске грешке и извршила
њихове исправке уз сагласност понуђача.

42)

Р.
бр.

1

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово
одбијање и цена:

Назив понуђача

„KORAL COMM“ д.о.о. –
Степојевац, Тамнавска 2а

Разлози за одбијање понуде

Понуђена цена
без ПДВ-а
(динара)

Понуђач је доставио неприхватљиву
понуду зато што није доставио
финансијску гаранцију за озбиљност
понуде за сваку партију за коју подноси
понуду. Наиме, понуђач је поднео понуду
за три партије (партију број 6., 7. и број
8.), али је као финансијску гаранцију за
озбиљност понуде доставио само једну
меницу са само једним меничним
овлашћењем.

74.600,00
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Р.
бр.

Назив понуђача

„СЛОДЕС“ д.о.о. – Београд,
Борска 92ф

2

43)

Разлози за одбијање понуде
Понуђач је доставио неприхватљиву
понуду зато што није откуцао или
написао хемијском оловком износ у
меничном овлашћењу.

Уколико је понуда одбијена због неуобичајено
образложење – начин на који је утврђена та цена:

ниске

Понуђена цена
без ПДВ-а
(динара)
94.540,00

цене,

детаљно

-

44)

Критеријум за оцењивање понуда је:

Најнижа понуђена цена
Економски најповољнија понуда

X

Елементи критеријума економски најповољније понуде су следећи:
15. Понуђена цена услуга и резервних делова који су наведени у Обрасцу
структуре цене
...................................................................... 0 - 90 пондера
16. Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у Обрасцу
структуре цене
………….............................................
0 - 10 пондера
УКУПНО ....................................................................................... 0 – 100 пондера
Методологија за доделу пондера:
15.

Понуђена цена услуга и резервних делова који су наведени у Обрасцу структуре
цене: ………………………..…………….............…………………….…..…. 0 - 90 пондера

Понуђена цена је збир вредности услуга и резервних делова који су наведени у
Обрасцу структуре цене у оквиру једне партије, без урачунатог пореза на додату вредност, fco магацин наручиоца.
-

максималан број пондера добија понуда
са најнижом понуђеном ценом ….................................………….......…........… 90 пондера

-

понуђене цене осталих понуда се пондеришу формулом:
најнижа понуђена цена х максималан број пондера
понуђена цена

16.

Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у Обрасцу
структуре цене ………………………………………………………….…….. 0 - 10 пондера

Остали трошкови набавке представљају трошкове набавке резервних делова који
нису наведени у Oбрасцу структуре цене за предметна добра, а који обухватају све
трошкове набавке резервних делова осим набавне цене резервних делова. Остали
трошкови набавке се изражавају у процентима.
Понуде са предвиђеним процентом осталих трошкова набавке који је већи од 10%
нису прихватљиве за наручиоца, односно, наручилац ће их одбити као неприхватљиве.
Максималан број пондера добија понуда са напоменом „Без осталих трошкова
набавке (0%)“, са најмањим процентом осталих трошкова набавке и понуда са
напоменом „Цене по важећем ценовнику понуђача“.
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Остали понуђени проценти осталих трошкова набавке се пондеришу формулом:
најмањи понуђени проценат осталих трошкова набавке који је већи од 0% х максималан број пондера
понуђени проценат осталих трошкова набавке

Понуђачи су понудили следеће услове:
р.
б.

1
2

3

р.
б.

Понуђач
Спецификација

„KORAL COMM“
д.о.о. –
Степојевац
1

Партија 8.
Понуђач наступа
Понуђена цена - вредност
партије без ПДВ-а
(динара)
Остали трошкови набавке
резервних делова који нису
наведени у обрасцу структуре
понуђене цене

„СЛОДЕС“
д.о.о. – Београд

„ЈЕЛКОМ“ д.о.о.
– Београд

2

3

самостално

самостално

самостално

74.600,00

94.540,00

48.550,00

10 %

„Без осталих
трошкова
набавке (0%)“

„Без осталих
трошкова
набавке (0%)“

Понуђач

4

АС и СТР
„МИОЉУБ
ЋУРЧИЋ“ –
Београд
5

самостално

самостално

63.200,00

65.400,00

„Без осталих трошкова
набавке (0%)“

„Без осталих
трошкова набавке
(0%)“

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“
д.о.о. – Нови Београд

Спецификација

Партија 8.
1
2
3

Понуђач наступа
Понуђена цена - вредност партије без
ПДВ-а
(динара)
Остали трошкови набавке резервних
делова који нису наведени у обрасцу
структуре понуђене цене

У наредној табели дат је преглед оствареног броја пондера понуђача који су
доставили прихватљиве понуде.
ПОНУЂАЧИ

р.
б.

Спецификација

„ЈЕЛКОМ“ д.о.о. –
Београд

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“
д.о.о. – Нови
Београд

пондери

пондери

АС и СТР
„МИОЉУБ
ЋУРЧИЋ“ –
Београд
пондери

Понуђена цена - вредност
партије без ПДВ-а
48.550,00
(динара)

90,00 63.200,00

69,14 65.400,00

66,81

„Без
Остали трошкови набавке
осталих
резервних делова који
2
трошкова
нису наведени у обрасцу
набавке
структуре понуђене цене
(0%)“

„Без
осталих
10,00 трошкова
набавке
(0%)“

„Без
осталих
10,00 трошкова
набавке
(0%)“

10,00

79,14

76,81

1

УКУПНО ПОНДЕРИ
РАНГ ЛИСТА

100,00
1

2

3
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У складу са оствареним укупним бројем пондера, комисија за јавну набавку је
извршила рангирање понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију
број 8., понуда која се налази на првом месту ранг листе.

45)

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о
јавној набавци за партију број 8. додели понуђачу:
„ЈЕЛКОМ“ д.о.о. – Београд, Нова Мокролушка 13, за понуду број 225/2019-5-3 од
05.07.2019.г.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
ДА

НЕ

X

ПАРТИЈА БРОЈ 9.

46)

Подаци о јавној набавци:
Сервисирање, одржавање и поправка теретних
возила FIAT

Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке у
динарима без ПДВ-а за партију број 9.
Вредност уговора о јавној набавци у
динарима без ПДВ-а за партију број 9.
Вредност уговора о јавној набавци у
динарима са ПДВ-ом за партију број 9.

47)

Број поднетих понуда:

200.000,00
200.000,00
240.000,00

3 (три)

Благовремене понуде:
Р.
бр.

Назив понуђача

Број под којим је
понуда заведена

Датум и час
пријема

1

„ЈЕЛКОМ“ д.о.о. – Београд, Нова Мокролушка 13

225/2019-5-3

05.07.2019.г.
у 13:31 ч

2

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. – Нови Београд,
Милутина Миланковића 1

225/2019-5-4

08.07.2019.г.
у 07:25 ч

3

АС и СТР „МИОЉУБ ЋУРЧИЋ“ – Београд, Војводе
Скопљанца 31

225/2019-5-5

08.07.2019.г.
у 08:21 ч

Неблаговремених понуда није било.

48)

Уколико је понуда одбијена због неуобичајено
образложење – начин на који је утврђена та цена:
-

49)

Критеријум за оцењивање понуда је:

Најнижа понуђена цена
Економски најповољнија понуда

X

ниске

цене,

детаљно
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Елементи критеријума економски најповољније понуде су следећи:
17. Понуђена цена услуга и резервних делова који су наведени у Обрасцу
структуре цене
...................................................................... 0 - 90 пондера
18. Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у Обрасцу
структуре цене
………….............................................
0 - 10 пондера
УКУПНО ....................................................................................... 0 – 100 пондера
Методологија за доделу пондера:
17.

Понуђена цена услуга и резервних делова који су наведени у Обрасцу структуре
цене: ………………………..…………….............…………………….…..…. 0 - 90 пондера

Понуђена цена је збир вредности услуга и резервних делова који су наведени у
Обрасцу структуре цене у оквиру једне партије, без урачунатог пореза на додату вредност, fco магацин наручиоца.
-

максималан број пондера добија понуда
са најнижом понуђеном ценом ….................................………….......…........… 90 пондера

-

понуђене цене осталих понуда се пондеришу формулом:
најнижа понуђена цена х максималан број пондера
понуђена цена

18.

Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у Обрасцу
структуре цене ………………………………………………………….…….. 0 - 10 пондера

Остали трошкови набавке представљају трошкове набавке резервних делова који
нису наведени у Oбрасцу структуре цене за предметна добра, а који обухватају све
трошкове набавке резервних делова осим набавне цене резервних делова. Остали
трошкови набавке се изражавају у процентима.
Понуде са предвиђеним процентом осталих трошкова набавке који је већи од 10%
нису прихватљиве за наручиоца, односно, наручилац ће их одбити као неприхватљиве.
Максималан број пондера добија понуда са напоменом „Без осталих трошкова
набавке (0%)“, са најмањим процентом осталих трошкова набавке и понуда са
напоменом „Цене по важећем ценовнику понуђача“.
Остали понуђени проценти осталих трошкова набавке се пондеришу формулом:
најмањи понуђени проценат осталих трошкова набавке који је већи од 0% х максималан број пондера
понуђени проценат осталих трошкова набавке

Понуђачи су понудили следеће услове:
р.
б.

1
2

3

Понуђач
Спецификација

Партија 9.
Понуђач наступа
Понуђена цена - вредност
партије без ПДВ-а
(динара)
Остали трошкови набавке
резервних делова који нису
наведени у обрасцу структуре
понуђене цене

„ЈЕЛКОМ“
д.о.о. –
Београд

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“
д.о.о. – Нови
Београд

1

2

АС и СТР
„МИОЉУБ
ЋУРЧИЋ“ –
Београд
3

самостално

самостално

самостално

37.000,00

55.840,00

40.740,00

„Без осталих
трошкова
набавке (0%)“

„Без осталих
трошкова набавке
(0%)“

„Без осталих
трошкова
набавке (0%)“
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У наредној табели дат је преглед оствареног броја пондера понуђача који су
доставили прихватљиве понуде.
ПОНУЂАЧИ

р.
б.

Спецификација

„ЈЕЛКОМ“ д.о.о. –
Београд

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“
д.о.о. – Нови
Београд

пондери

пондери

АС и СТР
„МИОЉУБ
ЋУРЧИЋ“ –
Београд
пондери

Понуђена цена - вредност
партије без ПДВ-а
37.000,00
(динара)

90,00 55.840,00

59,63 40.740,00

81,74

„Без
Остали трошкови набавке
осталих
резервних делова који
2
трошкова
нису наведени у обрасцу
набавке
структуре понуђене цене
(0%)“

„Без
осталих
10,00 трошкова
набавке
(0%)“

„Без
осталих
10,00 трошкова
набавке
(0%)“

10,00

69,63

91,74

1

УКУПНО ПОНДЕРИ
РАНГ ЛИСТА

100,00
1

3

2

У складу са оствареним укупним бројем пондера, комисија за јавну набавку је
извршила рангирање понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију
број 9., понуда која се налази на првом месту ранг листе.

50)

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о
јавној набавци за партију број 9. додели понуђачу:
„ЈЕЛКОМ“ д.о.о. – Београд, Нова Мокролушка 13, за понуду број 225/2019-5-3 од
05.07.2019.г.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
ДА

НЕ

X

ПАРТИЈА БРОЈ 10.

51)

Подаци о јавној набавци:
Сервисирање, одржавање и поправка мопеда
ТОМОС

Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке у
динарима без ПДВ-а за партију број 10.
Вредност уговора о јавној набавци у
динарима без ПДВ-а за партију број 10.
Вредност уговора о јавној набавци у
динарима са ПДВ-ом за партију број 10.

52)

Број поднетих понуда:

1 (једна)

150.000,00
150.000,00
180.000,00
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Благовремене понуде:
Р.
бр.
1

Назив понуђача
„TELETRADE“ д.о.о. – Београд, Молерова 17

Број под којим је
понуда заведена

Датум и час
пријема

225/2019-5-6

08.07.2019.г.
у 09:38 ч

Неблаговремених понуда није било.
Комисија је приликом разматрања понуда за партију број 10., у понуди понуђача
„TELETRADE“ д.о.о. – Београд, Молерова 17 уочила рачунске грешке и извршила њихове
исправке уз сагласност понуђача.

53)

Уколико је понуда одбијена због неуобичајено
образложење – начин на који је утврђена та цена:

ниске

цене,

детаљно

-

54)

Критеријум за оцењивање понуда је:

Најнижа понуђена цена
Економски најповољнија понуда

X

Елементи критеријума економски најповољније понуде су следећи:
19. Понуђена цена услуга и резервних делова који су наведени у Обрасцу
структуре цене
...................................................................... 0 - 90 пондера
20. Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у Обрасцу
структуре цене
………….............................................
0 - 10 пондера
УКУПНО ....................................................................................... 0 – 100 пондера
Методологија за доделу пондера:
19.

Понуђена цена услуга и резервних делова који су наведени у Обрасцу структуре
цене: ………………………..…………….............…………………….…..…. 0 - 90 пондера

Понуђена цена је збир вредности услуга и резервних делова који су наведени у
Обрасцу структуре цене у оквиру једне партије, без урачунатог пореза на додату вредност, fco магацин наручиоца.
-

максималан број пондера добија понуда
са најнижом понуђеном ценом ….................................………….......…........… 90 пондера

-

понуђене цене осталих понуда се пондеришу формулом:
најнижа понуђена цена х максималан број пондера
понуђена цена

20.

Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у Обрасцу
структуре цене ………………………………………………………….…….. 0 - 10 пондера
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Остали трошкови набавке представљају трошкове набавке резервних делова који
нису наведени у Oбрасцу структуре цене за предметна добра, а који обухватају све
трошкове набавке резервних делова осим набавне цене резервних делова. Остали
трошкови набавке се изражавају у процентима.
Понуде са предвиђеним процентом осталих трошкова набавке који је већи од 10%
нису прихватљиве за наручиоца, односно, наручилац ће их одбити као неприхватљиве.
Максималан број пондера добија понуда са напоменом „Без осталих трошкова
набавке (0%)“, са најмањим процентом осталих трошкова набавке и понуда са
напоменом „Цене по важећем ценовнику понуђача“.
Остали понуђени проценти осталих трошкова набавке се пондеришу формулом:
најмањи понуђени проценат осталих трошкова набавке који је већи од 0% х максималан број пондера
понуђени проценат осталих трошкова набавке

Понуђачи су понудили следеће услове:

р. б.

Понуђач

„TELETRADE“ д.о.о. –
Београд

Спецификација

6
Партија 10.
1
2
3

Понуђач наступа
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а
(динара)
Остали трошкови набавке резервних делова који нису
наведени у обрасцу структуре понуђене цене

самостално
78.300,00
„Без осталих трошкова
набавке (0%)“

У наредној табели дат је преглед оствареног броја пондера понуђача који су
доставили прихватљиве понуде.
ПОНУЂАЧИ

р. б.

Спецификација

„TELETRADE“ д.о.о. – Београд
пондери

1

Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а
(динара)

78.300,00

90,00

2

Остали трошкови набавке резервних делова који
нису наведени у обрасцу структуре понуђене
цене

„Без осталих
трошкова набавке
(0%)“

10,00

УКУПНО ПОНДЕРИ
РАНГ ЛИСТА

100,00
1

У складу са оствареним укупним бројем пондера, комисија за јавну набавку је
извршила рангирање понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију
број 10., понуда која се налази на првом месту ранг листе.

