Република Србија
Град Лесковац
Градска управа- Одељење за јавне набавке
Бр. 1810-404/2020-11
17.07. 2020. године
Лесковац

На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15), и извештаја Комисије o стручној оцени понуда за ЈН-МВ 0611/20 број 1809-404/2020-11 од 17.07.2020. године, шеф Одељења за јавне
набавке, доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
У поступку јавне набавке мале вредности ЈН-МВ 061-1/20 – Електроматеријал ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу Сервис ,, АГО ,, Лесковац, ул. Јована Дискића 5,
16000 Лесковац.
Одлука о дедели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручоца у року од три дана од дана доношења.

Образложење
Наручилац, Град Лесковац, Градска управа – Одељење за јавне набавке,
Лесковац, ул. Трг револуције 33/4, је Одлуком бр. 1543-404/2020-11 од 25.06.2020.
године, покренуо је поступак јавне набавке добара мале вредности Електроматеријал.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на
порталу јавних набавки под шифром 2805367 дана 01.07.2020. године и на
интернет страници наручиоца www.gradleskovac.org
Након пријема и проведеног поступка отварања понуда сачињен је
записник о отварању понуда бр. 1752-404/20-11 дана 10.07.2020. године. Комисија
је пиступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о стручној оцени понуда
бр. 1809-404/2020-11 од 17.07. 2020. године. У извештају је констатовано следеће:
Наручилац: Град Лесковац, Градска управа – Одељење за јавне набавке, ул.
Трг револуције бр. 33/4.
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета – добра
Предмет јавне набавке – добра – потрошни материјал ( за обављање делатности,
за одржавање објекта, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и
чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)
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Опис предмета јавне набавке МВ 061-1/20 – добра – електорматеријал
Назив и ознака из општег речника набавке: 31681410 – Електрични материјал
Број јавне набавке: МВ 061-1/20
Датум отварања понуда: 10.07.2020. године.
Предметна јавна набавка је у Плану јавне набавке за 2020. год. Подаци о
предметној јавној набавци налазе се под редним бројем 1.1.14. Извор
финансирања за предметну јавну набавку је буџет града Лесковца.
Процењена вредност јавне набавке износи 350.000,00 динара без ПДВ-а.
Позив за подношење понуде и конкурсна документација објављени су на
Порталу јавних набавки – под шифром 2805367 дана 01.07.2020. године и
интернет страници наручиоца www.gradleskovac.org
Благовремено тј. до рока одређеног у позиву за подношење понуда и
конкурсној документацији – 10.07.2020. године до 13,30 сати примљене су 3 (три)
понуде, и то:

р.бр.

Број под којим
је понуда
заведена

1.

1744-404

2.

1748-404

3.

1750-404

Датум
пријема

Сат

Елмакс доо, Сомборска 50., 18000
Ниш
Ивана Станковић ПР Трговина на
мало електро опремом Кончар
електро Лесковац, Станоја Главаша
4., 16000 Лесковац

10.07.2020.

11:30

10.07.2020.

12:27

Сервис ,, АГО,, Јована Дискића 5,
16000 Лесковац

10.07.2020.

12:50

Назив или шифра понуђача

Комисија за избор најповољније понуде за предметну јавну набавку,
приступила је, јавном отварању понуда дана 10.07.2020. год. у 13,30 сати, како је то
и било предвиђено у позиву за подношење понуда и конкурсном документацијом.
Неблаговремених понуда није било.
На отварању понуда
овлашћењем:
Ред.
бр.

1.

присуствовали су представници понуђача са

Понуђач

Име и презиме
овлашћеног
представника

Сервис ,, АГО,, Јована Дискића 5,
16000 Лесковац

Ристић Велибор, бр.лк.
007655254

Пуномоћје бр.

власник
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На самом отварању приспелих понуда Комисија је констатовала следеће:

Ред.
број

1.

2.

3.

Број под
којим је
заведена

Остали услови из понуде
Назив и шифра
понуђача

Елмакс доо,
Сомборска 50.,
1744-404 18000 Ниш
Ивана
Станковић ПР
Трговина на
мало електро
опремом Кончар
1748-404 електро
Лесковац,
Станоја
Главаша 4.,
16000 Лесковац
Сервис ,, АГО,,
Јована Дискића
1750-404 5, 16000
Лесковац

Понуђена цена без
ПДВ-а у РСД

Рок
испорук Рок важења
Рок
понуде
плаћања е добара

377.573,00

45 дана

24
сата

60 дана

542.487,28

45 дана

24
сата

30 дана

349.803,00

45 дана

24
сата

90 дана

Уочени недостаци понуда: нема примедби
Евентуалне примедбе представника понуђача: нема примедби
Поступак отварања понуда завршен је у 13:45 часова.
У фази стручне оцене понуда, Комисија је поред констатованог на самом
отварању понуда извршила детаљан преглед и увид у исте, и констататовала
следеће :
1. Понуда понуђача - ЕЛМАКС д.о.о Ниш, Сомборска 50, 18000 Ниш МБ:
06956521 , ПИБ: 100335334 је благовремена, одговарајућа али
неприхватљива. Понуђач наступа самостално. Понуђач је доказао
испуњеност услова из чл. 75. Закона о јавним набавкама. Понуђена
вредност за извршење набавке износи 377.573,00 динара без ПДВ-а,
прелази износ процењене вредности набавке од 350.000,00 динара без
ПДВ-а. Рок важења понуде 60 дана , гарантни рок добара према
гаранцији произвођача, рок плаћања 45 дана од дана пријема доказа о
сукцесивној испоруци добра, рок испоруке добара 24 сата. Понуда је
рангирана у складу са одређеним критеријумом за вредновање и оцену
понуда и чланом 107. став 4 Закона о јавним набавкама.
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2. Понуда понуђача - Ивана Станковић ПР Трговина на мало електро
опремом Кончар електро Лесковац, Станоја Главаша 4., 16000
Лесковац, МБ: 65100312 , ПИБ: 110964817 је благовремена, одговарајућа
али неприхватљива. Понуђач наступа самостално. Понуђач је доказао
испуњеност услова из чл. 75. Закона о јавним набавкама. Понуђена
вредност за извршење набавке износи 542.487,28 динара без ПДВ-а,
прелази износ процењене вредности набавке од 350.000,00 динара без
ПДВ-а. Рок важења понуде 30 дана, гарантни рок добара према
гаранцији произвођача, рок плаћања 45 дана од дана пријема доказа о
сукцесивној испоруци добра, рок испоруке добара 24 сата. Понуда је
рангирана у складу са одређеним критеријумом за вредновање и оцену
понуда и чланом 107. став 4 Закона о јавним набавкама.
3. Понуда понуђача Сервис ,, АГО,, Јована Дискића 5, 16000 Лесковац , МБ:
55505896 , ПИБ: 100540431 је благовремена , одговарајућа али
неприхватљива . Понуђач наступа самостално. Понуђач је доказао
испуњеност услова из чл. 75. Закона о јавним набавкама. У фази стручне
оцене понуда, рачунском провером исправности понуде утврђене су
рачунске грешке множења и сабирања тако да понуда понуђача након
прихваћених исправки и дате сагласности од стране понуђача бр.1790404/2020-11 од 15.07.2020. године износи 350.113,00 динара без ПДВ-а.
Понуђена вредност за извршење набавке износи 350.113,00 динара без
ПДВ-а, прелази износ процењене вредности набавке од 350.000,00
динара без ПДВ-а. Рок важења понуде 90 дана, гарантни рок добара
према гаранцији произвођача, рок плаћања 45 дана од дана пријема
доказа о сукцесивној испоруци добра, рок испоруке добара 24 сата.
Понуда је рангирана у складу са одређеним критеријумом за
вредновање и оцену понуда и чланом 107. став 4 Закона о јавним
набавкама.
4. Оцена и вредновање понуда за избор најповољније понуде за предметну јавну
набавку вршена је на основу критеријума најнижа понуђена цена.
5. Обзиром да је наручилац у поступку набавке добио три благовремене и
одговарајуће понуде са вредностима већим од износа процењене вредности, а
како је провером тржишта утврђено да цене у понудама нису веће од упоредивих
тржишних цена добара, комисија је поступила у складу са чл. 107 став 4 Закона и
предложила доделу уговора понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од
процењене вредности јавне набавке и то прворангирано најповољнијем понуђачу.
Наручилац је писаним захтевом бр. 1783-404/20-11 од 15.07.2020. године захтевао
обавештење од стране ГУ -Одељење за финансије о раположивости неопходних
недостајућих средстава за закључење уговора и добио позитиван одговор о
расположивости средстава на одређеним позицијама буџета бр. 251/2020-03 од
17.07.2020. године .
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Рангирање понуда према члану 107 став 4. ЗЈН:
Ранг
Назив понуђача
Сервис ,, АГО,, Јована Дискића 5, 16000 Лесковац
1
Елмакс доо, Сомборска 50., 18000 Ниш
2
Ивана Станковић ПР Трговина на мало електро
3
опремом Кончар електро Лесковац, Станоја
Главаша 4., 16000 Лесковац

Износ
350.113,00
377.573,00
542.487,28

На основу свега напред наведеног, Комисија за предметну јавну набавку,
предлаже одговорном лицу наручиоца, следеће:
Да уговор додели понуђачу: СЕРВИС ,,АГО,, Лесковац, Јован Дискића бр.5.,
16000 Лесковац МБ: 55505896 , ПИБ: 100540431, по основу понуде понуђача бр. бб
од 10.07.2020. године заведене код наручиоца дана 10.07.2020. године под бројем
1750-404/2020-11. Понуђена вредност за извршење набавке износи 350.113,00
динара без ПДВ-а, ПДВ у износу 70.022,60 динара, укупна вредност понуде са
припадајућим ПДВ-ом износи 420.135,60 динара. Рок важења понуде 90 дана,
гарантни рок добара према гаранцији произвођача, рок испоруке добара 24 сата ,
место испоруке Градска управа – Одељење за општу управу и заједничке послове,
Пана Ђукића 9-11, 16000 Лесковац.
Увидом у целокупну документацију, одговорно лице наручиоца уважило је
предлог Комисије и донело одлуку као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Прoтив oвe oдлукe пoнуђaч мoжe пoднeти зaхтeв зa зaштиту прaвa у рoку oд
5 (пет) дaнa oд дaнa објављивања одлуке на порталу УЈН. Зaхтeв сe пoднoси
Наручиоцу и истовремено предаје Рeпубличкoj кoмисиjи зa зaштиту прaвa у
пoступцимa jaвних нaбaвки. Захтев за заштиту права мора садржати све елементе
из члана 151. став 1. ЗЈН. Републичка административна такса (РАТ) за подношење
захтева за заштиту права - износи: 60.000,00 динара ,број рачуна буџета: 84030678845-06, шифра плаћања: 153 или 253; позив на број: ЈНМВ061120 ; сврха:
такса за ЗЗП Градска управа града Лесковца – Одељење за јавне набавке бр. ЈН МВ
061-1/20 ; корисник: буџет Републике Србије; назив уплатиоца, односно назив
подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата; потпис
овлашћеног лица банке.
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