ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СТАН”
Број: ЈН 272-1/2019
Датум: 06.05.2019. године
УЖИЦЕ
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15
и 68/2015 - у даљем тексту: Закон), члана 51. Статута наручиоца, члана 44. Правилникa о ближем
уређивању поступка јавне набавке и Извештаја Комисије за јавне набавке, ЈН 272-1/2019 од 03.05.2019.
године, директор наручиоца доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора о јавној набавци
Јавно предузеће “Стан” из Ужица као наручилац, у поступку јавне набавке добара, број ЈН 2721/2019, чији је предмет обликован у 6 партија, додељује уговоре о јавној набавци материјала и делова за
одржавање стамбених зграда следећим понуђачима:
1. „Копаоник“ а.д. Београд - Огранак Ужице, ул. Пекарска бб:
 за партију 1 – грађевински материјал,
 за партију 2 – водовод и канализација и
 за партију 4 – материјал за хидроизолацију;

2. ВИНЕЛ ДОО БЕОГРАД – Раковица, улица 13 октобра број 1х - за партију 3 – електро
материјал;

3. АННД ВАСИЋ ДОО Београд, Зидарска бр. 4 за партију 5 – материјал и делови за одржавање
лифтова, и

4. Теразије ВДВ ДОО Ужице, Ратарска 19 - за партију 6 - ситан материјал.
Образложење
Наручилац је дана 22.03.2019. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне
набавке број ЈН 372-1/2019 за јавну набавку добара – материјала и делова за одржавање стамбених
зграда.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 26.03.2019. године објавио позив за подношење
понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на сајту наручица.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца благовремено је поднето 11 понуда по
партијама (од 7 понуђача).
Након отварања понуда, Комисија за јавне набавке (у даљем тексту: Комисија) приступила је
стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда бр. ЈН 377-1/2018 од 18.05.2018.
године, којим је, поред осталог, констатовала следеће:
„Врста поступка: отворени поступак.

1) Врста предмета јавне набавке: добара.
2) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке обликован је у 6 партија:
 Партија 1 – грађевински материјал,
 Партија 2 – водоводне и канализационе инсталације,
 Партија 3 – електро материјал,
 Партија 4 – материјал за хидроизолацију,
 Партија 5 - материјал и делови за одржавање лифтова
 Партија 6 – ситан материјал.

Редни број јавне набавке:
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ)

JН 272-1/2019
 Партија 1 ........................ до 5.000.000,00 динара,
 Партија 2 ........................ до 1.200.000,00 динара,
 Партија 3 ........................ до 1.200.000,00 динара,
 Партија 4 ........................ до 1.400.000,00 динара,
 Партија 5 ........................ до 1.000.000,00 динара,
 Партија 6 ........................ до 1.200.000,00 динара,
Целокупна набавка ...................
до 11.000.000,00 динара.

3) Основни подаци о понуђачима:

Назив понуђача:
Ужице,

Број под којим је
понуда заведена
код наручиоца:

Датум и час
пријема понуде:

403

24.04.2019. год

404

24.04.2019. год.

1.

STR “AQUA-LIFE” Дејан Василијевић
М.М.Магазиновић 22 - за партију 2

ул.

2.

“АННД ВАСИЋ” Београд, Зидарска бр. 4 - за партију 5

3

Теразије ВДВ ДОО Ужице,Ратарска 19 – за партију 6
1, 2, 3, 4 и 6

406

4.

JUGO FRIGO KOOP DOO Мачкат – за партије 1 и 6

411

25.04.2019. год. у
10,00 сати

5

413

25.04.2019. год. У
10,13 сати

6

Копаоник АД Београд Огранак Ужице-за партије: 1, 2 и 4
ТПП “КАПЕДУНУМ” ДОО Ужице, ул. Ристе Тешића број
64 – за партију 3

414

25.04.2019. год. У
11,20 сати

7

Винел д.о.о Београд, ул 13 октобра 1/х – за партије: 3 и 5

415

25.04.2019. год. У
11,35 сати

24.04.2019. год.

4) Понуде које су одбијене са понуђеном ценом и разлози за њихово одбијање:
Понуђене цене као збир
јединичних цена/динара по
партијама, без ПДВ:

Број понуде
код
понуђача:

Подносилац понуде:

11-2019 од
24.04.2019. год.

JUGO FRIGO KOOP 86.818,95 дин. - за партију 1
DOO Мачкат
21.049,67 дин. - за партију 6

01/2019 од
22.04.2019. год

STR “AQUA-LIFE”
Дејан Василијевић
Ужице

2504/2019 од
25.04.2019.год.
47/16-43 од
24.04.2019. год

56.256,06 дин. - за партију 2

ТПП“КАПЕДУНУМ”
ДОО Ужице,

16.377,00 дин. - за партију 3

Винел д.о.о Београд

844.278,60 дин. - за партију 6

Разлози за одбијање понуде:

Понуде су рангиране са мањим
бројем пондера у односу на
најповољније
понуде
по
назначеним партијама.
Понуда је рангирана са мањим
бројем пондера у односу на
најповољнију понуду.
Понуда је рангирана са мањим
бројем пондера у односу на
најповољнију понуду.
Понуда је рангирана са мањим
бројем пондера у односу на
најповољнију понуду.

5) Критеријум за оцењивање понуде: економски најповољнија понуда са елементима и
пондерима из конкурсне документације, и то:

1. Елеменат критеријума - Понуђена цена – до 80 бодова, који је оцењиван
применом формуле:
најповољнија цена x 80:
понуђена цена (збир јединичних цена по свакој партији).

.2. Елеменат критеријума - Рок испоруке – до 15 бодова, са поделементима:
а) за партије 1, 2, 3 и 4 и 6:
 до 1 сат - до 15 бодова,
 од 1 до 2 сата – до 10 бодова, и

од 2 до 3 сата – до 5 бодова;
б) за партију 5:
 до 5 сати - до 15 бодова,
 од 5 до 10 сати – до 10 бодова, и

од 10 до 12 сати – до 5 бодова.
3. Елеменат критеријума - Рок плаћања – до 5 бодова, са поделементима:




од 25 до 30 дана – 1 бод
од 30 до 35 дана – 2 бода,
преко 35 до 45 дана – 5 бодова.

6) Прегледом и оценом понуда утврђено је следеће:
1. Партија 1 – грађевински материјал – за ову партију благовремено су приспеле 2
прихватљиве понуде, од којих:
 понуда понуђача JUGO FRIGO KOOP DOO Мачкат, којом је понуђен збир јединичних
цена од 86.818,95 динара без ПДВ, роком испоруке од 1 сата од позива наручиоца и
роком плаћања од 45 дана, и
 понуда понуђача „Копаоник“ А.Д. - Огранак Ужице, са понуђеним збиром јединичних
цена од 85.265,32 динара без ПДВ, роком испоруке од 1 сата од позива наручиоца и
роком плаћања од 45 дана.
2. Партија 2 – водоводне и канализационе инсталације - за ову партију благовремено су
приспеле 2 прихватљиве понуде, од којих:
 понуда понуђача STR “AQUA-LIFE” Дејан Василијевић Ужице, ул. М.М.Магазиновић
22 којом је понуђена цена од 56.256,06 динара без ПДВ, роком испоруке до 1 сата од
позива наручиоца и роком плаћања од 45 дана, и
 понуда понуђача „Копаоник“ А.Д. - Огранак Ужице, којом је понуђен збир јединичних
цена од 49.286,40 динара без ПДВ, са роком испоруке од 1 сат од позива наручиоца и
роком плаћања од 45 дана.
3.Партија 3 – електро материјал - за ову партију благовремено су приспеле 2 прихватљиве
понуде, од којих:
 понуда понуђача ТПП „Капедунум“ д.о.о. из Ужица, са понуђеним збиром јединичних
цена од 16.377,00 динара, роком испоруке од 1 сата од позива наручиоца и роком
плаћања од 45 дана од дана достављања рачуна, и
 понуда понуђача Винел д.о.о Београд, којом је понуђен збир јединичних цена од

14.680,00 динара без ПДВ, роком испоруке – до 1 сата од позива наручиоца и роком
плаћања од 35 до 45 дана од достављања рачуна.
4.Партија 4 – материјал за хидроизолацију – за ову партију благовремено је приспела 1
прихватљива понуда понуђача „Копаоник“ А.Д. - Огранак Ужице, којом је понуђен збир
јединичних цена од 18.557,02 динара без ПДВ, роком испоруке – од 1 сата од позива
наручиоца и роком плаћања од 45 дана од достављања рачуна
5. Партија 5 – материјал и делови за одржавање лифтова - за ову партију благовремено су
приспеле 2 прихватљиве понуде, од којих:
 понуда понуђача “АННД ВАСИЋ” Београд којом је понуђена цена од 675.486,50
динара без ПДВ, роком испоруке од 5 сати од позива наручиоца и роком плаћања од 36
дана, и
 понуда понуђача Винел д.о.о Београд којом је понуђена цена од 844.276,60 динара без
ПДВ, роком испоруке до 5 сати од позива наручиоца.
6.Партија 6. - ситан материјал - за ову партију благовремено су приспеле 2 прихватљиве
понуде, од којих:
 понуда понуђача JUGO FRIGO KOOP DOO Мачкат којом је понуђена цена од
21.049,67 динара без ПДВ, роком испоруке од 1 сат од позива наручиоца и роком
плаћања од 45 дана, и
 понуда понуђача Теразије ВДВ ДОО Ужице којом је понуђена цена од 14.598,41 динара
без ПДВ, роком испоруке од 12 сати од позива наручиоца и роком плаћања од 45 дана.
Рангирање понуда Комисија за јавну набавку извршила је на следећи начин:
По партији 1 – грађевински материјал:
Елеменат критеријума:
Понуђач:

„Копаоник“ А.Д. Огранак
Ужице

1. Понуђена цена
(до 80 бодова):

2. Рок испоруке
(до 15 бодова):

3. Рок
плаћања
(до 5

До 1 h Преко Преко
бодова):
1 до 2 2 до 3 h
h

Укупно
бодова
(1+2+3):

80

JUGO FRIGO KOOP DOO (85.265.32*80):86.818,
95
Мачкат

15

-

-

5

100

15

-

-

5

98,568...

=78,568...
По партији 2 – водоводне и канализационе инсталације:
Елеменат критеријума:
Понуђач:

„Копаоник“ А.Д. Огранак
Ужице

1. Понуђена цена
(до 80 бодова):

2. Рок испоруке
(до 15 бодова):

3. Рок
плаћања
(до 5

До 1 h Преко Преко
бодова):
1 до 2 2 до 3 h
h

Укупно
бодова
(1+2+3):

80

STR “AQUA-LIFE” Дејан (49.286,40*80):56.256,

15

-

-

5

100

Василијевић Ужице

06

15

-

-

5

90,088...

= 70,088...
По партији 3 – електро материјал:
Елеменат критеријума:
1. Понуђена цена
(до 80 бодова):

Понуђач:

3. Рок
плаћања
(до 5

До 1 h Преко Преко
бодова):
1 до 2 2 до 3 h
h

Винел д.о.о Београд
ТПП „Капедунум“
Ужице

2. Рок испоруке
(до 15 бодова):

80
д.о.о.

Укупно
бодова
(1+2+3):

15

-

-

5

100

15

-

-

5

91,710...

(14680*80):16.377

= 71,710...

По партији 4 – материјал за хидроизолацију рангирање није вршено јер је приспела 1
понуда.
По партији 5 – материјал и делови за одржавање лифтова:
Елеменат критеријума:
Понуђач:

“АННД ВАСИЋ” Београд

Винел д.о.о Београд

1. Понуђена цена
(до 80 бодова):

2. Рок испоруке/h
(до 15 бодова):
До 5 h Преко
5 до
10

80

15

(675.468,50*80):844.278,6
0

= 64,004..

3. Рок
плаћања
(до 5

Преко
бодова):
10 до
12

-

-

-

-

15

Укупно
бодова
(1+2+3):

5

100

5

84,004...

По партији 6 - ситан материјал:
Елеменат критеријума:
Понуђач:

Теразије ВДВ ДОО Ужице

1. Понуђена цена
(до 80 бодова):

2. Рок испоруке
(до 15 бодова):

3. Рок
плаћања
(до 5

До 1 h Преко Преко
бодова):
1 до 2 2 до 3 h
h
80

JUGO FRIGO KOOP DOO (14598,41*80):21.049,6
7
Мачкат
= 55,481...

Укупно
бодова
(1+2+3):

-

-

-

5

85

15

-

-

5

75,481...

7) Називи понуђача којима се додељује уговор:

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да су најповољније понуде за које предлаже
директору избор, и то:
7.1 За Партију 1 – грађевински материјал – избор понуде понуђача Копаоник А.Д.
Огранак Ужице, Пекарска бб, заведене код понуђача под бројем 04-653 од 24.04.2019. године, а
код наручиоца под бројем 413 од 25.04.2019. године, са понуђеним:
 збиром јединичних цена грађевинског материјала од 85.265,32 динара без ПДВ,
односно 102.318,38 динара са ПДВ,
 роком испоруке у року од 1 сат од позива наручиоца,
 роком плаћања од 45 дана од дана достављања рачуна, и
 роком важења понуде од 91 дана од дана отварања понуда.
7.2. За партију 2 – водовод и канализација – избор понуде понуђача Копаоник А.Д.
Огранак Ужице, Пекарска бб, заведене код понуђача под бројем 04-654 од 24.04.2019. године, а
код наручиоца под бројем 413 од 25.04.2019. године, са понуђеним:
 збиром јединичних цена материјала за водовод и канализацију од 49.286,40 динара
без ПДВ, односно 59.143,68 динара са ПДВ,
 роком испоруке у року од 1 сата од позива наручиоца,
 роком плаћања од 45 дана од дана достављања рачуна, и
 роком важења понуде од 91 дана од дана отварања понуда.
7.3. За Партију 3 – електро материјал – избор понуде понуђача Винел д.о.о Београд, ул.
13 октобра 1/х, заведене код понуђача под бројем 47/16-43 од 24.04.2019. године, а код наручиоца
под бр. 416 од 25.04.2019. године са понуђеним:
 збиром јединичних цена електро материјала од 14.680,00 динара без ПДВ, односно
17.616,00 динара са ПДВ,
 роком испоруке до 1 сата од позива наручиоца,
 роком плаћања од 35 до 45 дана од дана достављања рачуна, и
 и роком важења понуде од 90 дана од дана отварања понуда.
7.4. За Партију 4 – материјал за хидроизолацију - избор понуде понуђача Копаоник А.Д.
Огранак Ужице, Пекарска бб, заведене код понуђача под бројем 04-655 од 24.04.2019. године, а
код наручиоца под бројем 416 од 25.04.2019. године, са понуђеним:
 збиром јединичних цена материјала за хидроизолацију од 18.557,02 динара без
ПДВ, односно 22.268,424 динара са ПДВ,
 роком испоруке у року од 1 сата од позива наручиоца,
 роком плаћања од 45 дана од дана достављања рачуна, и
 роком важења понуде од 91 дана од дана отварања понуда.
7.5. За Партију 5 - Материјал и делови за одржавање лифтова – избор понуде понуђача
“АННД ВАСИЋ Д.О.О., Београд, ул Зидарска бр. 4 заведене код понуђача под бројем 81/19 од
17.04.2019. године, а код наручиоца под бројем 404 од 24.04.2019. године, са понуђеним:
 збиром јединичних цена материјала и делова за одржавање лифтова од 675.468,50
динара без ПДВ, односно 810.562,20 динара са ПДВ,
 роком испоруке у року до 5 сати од позива наручиоца,
 роком плаћања од 36 дана од дана достављања рачуна, и
 роком важења понуде од 90 дана од дана отварања понуда, као једине приспеле
понуде за ову партију.
7.6. За Партију 6 – ситан материјал - избор понуде понуђача Теразије ВДВ ДОО Ужице,
Ратарска 19, заведене код понуђача под бројем 101 од 15.04.2019. године, а код наручиоца под бројем

406 од 24.04.2019. године, са понуђеним:
 збиром јединичних цена ситног материјала од 14.598,41 динара без ПДВ, односно
17.518,092 динара са ПДВ,
 роком испоруке у року од 12 сати од позива наручиоца,
 роком плаћања од 45 дана од дана достављања рачуна, и
 роком важења понуде од 91 дана од дана јавног отварања понуда.”

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту
права у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набабки.

ДИРЕКТОР
Дејан Нијемчевић

Доставити/објавити:
 објавити на порталу јавних набавки и сајту предузећа
 Архиви набавке.

