ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
БЕЧЕЈ
Број: 27-12-5-1
Дана: 11. 07. 2016.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/15 и 68/15)и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 27-12-4-1 од 08. 07. 2016. године, директор
Јавног предузећа Комуналац из Бечеја, дана 11. 07. 2016. године доноси следећу
О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку бр. 12/2016
Партија 1: Резервни делови за доставна и путничка моторна возила
Škoda, Zastava, Vaz Lada, Fiat
Додељује се Уговор о јавној набавци мале вредности - набавка добара - резервни делови
Партија 1. наручиоца Јавно предузећа за комуналне услуге Комуналац Бечеј, Бечеј ул. Ловачка 5.
понуђачу
DOO S&N Commerce Бечеј, Вука Караџића 17.
Об разложење
Наручилац је дана 22. 06. 2016. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број 12/2016. за јавну набавку добара – резервни делови расписану по партијама за потребе
Јавног предузећа Комуналац Бечеј.
До истека рока за подношење понуда, односно до дана 07. 07. 2016. године до 12,00 часова за партију
1. на адресу Наручиоца приспело је три (3) благовремене понуде следећих понуђача:
- Селект комерц доо Ниш, Обилићев Венац 38.
- Deneb consulting DOO Нови Сад, Булевар Ослобођења 30а
- DOO S&N Commerce Бечеј, Вука Караџића 17.
Комисија за јавну набавку је дана 07. 07. 2016. године у 12,10 часова спровела поступак јавног
отварања понуда за предметну набавку.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и сачинила је Извештај о истој.
У извештају о стручној оцени понуда број 27-12-4-1 од 08. 07. 2016. године, Комисија за ову јавне
набавку је констатовала следеће:
- да су понуде прихватљиве, јер немају битних недостатака, те садржи све елементе тражене
конкурсном документацијом и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па су подобна за
оцењивање и рангирање.
У извештају о стручној оцени понуда Комисија за ову јавну набавке је утврдила ранг листу
понуђача применом критеријума "најниже понуђене цене" и то:
1) Назив понуђача: DOO S&N Commerce Бечеј, Вука Караџића 17.
Понуђена цена: 86.871,00 дин.
Рок испоруке: сукцесивно у року од два радна дана од подношења наруџбенице.
2) Назив понуђача: Deneb consulting DOO Нови Сад, Булевар Ослобођења 30а
Понуђена цена: 87.720,00 дин.
Рок испоруке: сукцесивно у року од два радна дана од подношења наруџбенице.
3) Назив понуђача: Селект комерц доо Ниш, Обилићев Венац 38.
Понуђена цена: 93.441,62 дин.

Рок испоруке: сукцесивно у року од два радна дана од подношења наруџбенице.
и констатовала да је према критеријуму "најниже понуђене цене" најповољнија понуда понуђача DOO
S&N Commerce Бечеј, Вука Караџића 17. те предложила његов избор за ову јавну набавку.
Директор је прихватио предлог Комисије и на основу свог законског овлашћења донео одлуку како то
стоји у диспозитиву ове одлуке.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може Наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
објављивања исте.
Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки и на
www.komunalacbecej.com

web страници Наручиоца

За наручиоца:
Директор
Ковач Норберт

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
БЕЧЕЈ
Број: 27-12-5-2
Дана: 11. 07. 2016.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/15 и 68/15)и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 27-12-4-2 од 08. 07. 2016. године, директор
Јавног предузећа Комуналац из Бечеја, дана 11. 07. 2016. године доноси следећу
О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку бр. 12/2016
Партија 2: Резервни делови за теретна моторна возила марке
Nissan, Renault, TAM
Додељује се Уговор о јавној набавци мале вредности - набавка добара - резервни делови
Партија 2. наручиоца Јавно предузећа за комуналне услуге Комуналац Бечеј, Бечеј ул. Ловачка 5.
понуђачу
DOO S&N Commerce Бечеј, Вука Караџића 17.

Об разложење
Наручилац је дана 22. 06. 2016. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број 12/2016. за јавну набавку добара – резервни делови расписану по партијама за потребе
Јавног предузећа Комуналац Бечеј.
До истека рока за подношење понуда, односно до дана 07. 07. 2016. године до 12,00 часова за партију
2. на адресу Наручиоца приспела је једна (1) благовремене понуде следећег понуђача:
- DOO S&N Commerce Бечеј, Вука Караџића 17.
Комисија за јавну набавку је дана 07. 07. 2016. године у 12,10 часова спровела поступак јавног
отварања понуда за предметну набавку.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и сачинила је Извештај о истој.
У извештају о стручној оцени понуда број 27-12-4-2 од 08. 07. 2016. године, Комисија за ову јавне
набавку је констатовала следеће:
- да је понуда прихватљива, јер нема битних недостатака, садржи све елементе тражене
конкурсном документацијом и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, те је подобна за
оцењивање.
У извештају о стручној оцени понуда Комисија за ову јавну набавке је утврдила да је Наручилац
прибавио једну прихватљиву понуду понуђача DOO S&N Commerce Бечеј, Вука Караџића 17. која
гласи:
Понуђена цена: 85.510,00 дин.
Рок испоруке: сукцесивно у року од два радна дана од подношења наруџбенице,
те сходно члану 107. став 3. Закона о јавним набавкама предлажила Наручиоцу његов избор за ову
јавну набавку.

Директор је прихватио предлог Комисије и на основу свог законског овлашћења донео одлуку како то
стоји у диспозитиву ове одлуке.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може Наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
објављивања исте.
Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки и на
www.komunalacbecej.com

web страници Наручиоца

За наручиоца:
Директор
Ковач Норберт

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
БЕЧЕЈ
Број: 27-12-5-3
Дана: 11. 07. 2016.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/15 и 68/15)и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 27-12-4-3 од 08. 07. 2016. године, директор
Јавног предузећа Комуналац из Бечеја, дана 11. 07. 2016. године доноси следећу
О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку бр. 12/2016
Партија 3: Резервни делови за радне машине и тракторе са припадајућом опремом,
приколице и цистерне марке
John Deere, Belarus, Zetor, IMT, Majevica, Dubrava i dr.
Додељује се Уговор о јавној набавци мале вредности - набавка добара - резервни делови
Партија 3. наручиоца Јавно предузећа за комуналне услуге Комуналац Бечеј, Бечеј ул. Ловачка 5.
понуђачу
DOO S&N Commerce Бечеј, Вука Караџића 17.

Об разложење
Наручилац је дана 22. 06. 2016. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број 12/2016. за јавну набавку добара – резервни делови расписану по партијама за потребе
Јавног предузећа Комуналац Бечеј.
До истека рока за подношење понуда, односно до дана 07. 07. 2016. године до 12,00 часова за партију
3. на адресу Наручиоца приспела је једна (1) благовремене понуде следећег понуђача:
- DOO S&N Commerce Бечеј, Вука Караџића 17.
Комисија за јавну набавку је дана 07. 07. 2016. године у 12,10 часова спровела поступак јавног
отварања понуда за предметну набавку.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и сачинила је Извештај о истој.
У извештају о стручној оцени понуда број 27-12-4-3 од 08. 07. 2016. године, Комисија за ову јавне
набавку је констатовала следеће:
- да је понуда прихватљива, јер нема битних недостатака, садржи све елементе тражене
конкурсном документацијом и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, те је подобна за
оцењивање.
У извештају о стручној оцени понуда Комисија за ову јавну набавке је утврдила да је Наручилац
прибавио једну прихватљиву понуду понуђача DOO S&N Commerce Бечеј, Вука Караџића 17. која
гласи:
Понуђена цена: 75.832,00 дин.
Рок испоруке: сукцесивно у року од два радна дана од подношења наруџбенице,
те сходно члану 107. став 3. Закона о јавним набавкама предлажила Наручиоцу његов избор за ову
јавну набавку.

Директор је прихватио предлог Комисије и на основу свог законског овлашћења донео одлуку како то
стоји у диспозитиву ове одлуке.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може Наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
објављивања исте.
Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки и на
www.komunalacbecej.com

web страници Наручиоца

За наручиоца:
Директор
Ковач Норберт

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
БЕЧЕЈ
Број: 27-12-5-4
Дана: 11. 07. 2016.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/15 и 68/15)и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 27-12-4-4 од 08. 07. 2016. године, директор
Јавног предузећа Комуналац из Бечеја, дана 11. 07. 2016. године доноси следећу
О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку бр. 12/2016
Партија 4: Резервни делови за мешине за пољопривредну механизацију марке
Husqvarna, Canadiana, Villager
Додељује се Уговор о јавној набавци мале вредности - набавка добара - резервни делови
Партија 4. наручиоца Јавно предузећа за комуналне услуге Комуналац Бечеј, Бечеј ул. Ловачка 5.
понуђачу
Pro Technic doo Бечеј, Танчић Михаља 61.
Об разложење
Наручилац је дана 22. 06. 2016. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број 12/2016. за јавну набавку добара – резервни делови расписану по партијама за потребе
Јавног предузећа Комуналац Бечеј.
До истека рока за подношење понуда, односно до дана 07. 07. 2016. године до 12,00 часова за партију
4. на адресу Наручиоца приспела је једна (1) благовремене понуде следећег понуђача:
- Pro Technic doo Бечеј, Танчић Михаља 61.
Комисија за јавну набавку је дана 07. 07. 2016. године у 12,10 часова спровела поступак јавног
отварања понуда за предметну набавку.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и сачинила је Извештај о истој.
У извештају о стручној оцени понуда број 27-12-4-4 од 08. 07. 2016. године, Комисија за ову јавне
набавку је констатовала следеће:
- да је понуда прихватљива, јер нема битних недостатака, садржи све елементе тражене
конкурсном документацијом и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, те је подобна за
оцењивање.
У извештају о стручној оцени понуда Комисија за ову јавну набавке је утврдила да је Наручилац
прибавио једну прихватљиву понуду понуђача Pro Technic doo Бечеј, Танчић Михаља 61. која гласи:
Понуђена цена: 279.145,00 дин.
Рок испоруке: сукцесивно у року од једног радног дана од подношења наруџбенице,
те сходно члану 107. став 3. Закона о јавним набавкама предлажила Наручиоцу његов избор за ову
јавну набавку.

Директор је прихватио предлог Комисије и на основу свог законског овлашћења донео одлуку како то
стоји у диспозитиву ове одлуке.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може Наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
објављивања исте.
Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки и на
www.komunalacbecej.com

web страници Наручиоца

За наручиоца:
Директор
Ковач Норберт

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
БЕЧЕЈ
Број: 27-12-5-5
Дана: 11. 07. 2016.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/15 и 68/15)и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 27-12-4-5 од 08. 07. 2016. године, директор
Јавног предузећа Комуналац из Бечеја, дана 11. 07. 2016. године доноси следећу
О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку бр. 12/2016
Партија 5: Резервни делови за машине за пољопривредну механизацију марке Stihl
Додељује се Уговор о јавној набавци мале вредности - набавка добара - резервни делови
Партија 1. наручиоца Јавно предузећа за комуналне услуге Комуналац Бечеј, Бечеј ул. Ловачка 5.
понуђачу
Pro Technic doo Бечеј, Танчић Михаља 61.
Об разложење
Наручилац је дана 22. 06. 2016. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број 12/2016. за јавну набавку добара – резервни делови расписану по партијама за потребе
Јавног предузећа Комуналац Бечеј.
До истека рока за подношење понуда, односно до дана 07. 07. 2016. године до 12,00 часова за партију
5. на адресу Наручиоца приспело је две (2) благовремене понуде следећих понуђача:
- СЗТР Електромеханика Бачко Петрово Село, др. Имреа Киша 60. Тот Јожеф, предузетник
- Pro Technic doo Бечеј, Танчић Михаља 61.
Комисија за јавну набавку је дана 07. 07. 2016. године у 12,10 часова спровела поступак јавног
отварања понуда за предметну набавку.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и сачинила је Извештај о истој.
У извештају о стручној оцени понуда број 27-12-4-5 од 08. 07. 2016. године, Комисија за ову јавне
набавку је констатовала следеће:
- да су понуде прихватљиве, јер немају битних недостатака, те садржи све елементе тражене
конкурсном документацијом и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па су подобна за
оцењивање и рангирање.
У извештају о стручној оцени понуда Комисија за ову јавну набавке је утврдила ранг листу
понуђача применом критеријума "најниже понуђене цене" и то:
1) Назив понуђача: Pro Technic doo Бечеј, Танчић Михаља 61.
Понуђена цена:69.212,50 дин.
Рок испоруке: сукцесивно у року од једног радног дана од подношења наруџбенице.
2) Назив понуђача: СЗТР Електромеханика Бачко Петрово Село, др. Имреа Киша 60.
Тот Јожеф, предузетник
Понуђена цена: 83.184,03 дин.
Рок испоруке: сукцесивно у року од једног радног дана од подношења наруџбенице.

и констатовала да је према критеријуму "најниже понуђене цене" најповољнија понуда понуђача Pro
Technic doo Бечеј, Танчић Михаља 61. те предложила његов избор за ову јавну набавку.
Директор је прихватио предлог Комисије и на основу свог законског овлашћења донео одлуку како то
стоји у диспозитиву ове одлуке.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може Наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
објављивања исте.
Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки и на
www.komunalacbecej.com

web страници Наручиоца

За наручиоца:
Директор
Ковач Норберт

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
БЕЧЕЈ
Број: 27-12-5-6
Дана: 11. 07. 2016.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/15 и 68/15)и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 27-12-4-6 од 08. 07. 2016. године, директор
Јавног предузећа Комуналац из Бечеја, дана 11. 07. 2016. године доноси следећу
О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку бр. 12/2016
Партија 6: Резервни делови за машине за пољопривредну механизацију
Castel Garden, Muta Gorenje, Croll Garden
Додељује се Уговор о јавној набавци мале вредности - набавка добара - резервни делови
Партија 1. наручиоца Јавно предузећа за комуналне услуге Комуналац Бечеј, Бечеј ул. Ловачка 5.
понуђачу
Pro Technic doo Бечеј, Танчић Михаља 61.
Об разложење
Наручилац је дана 22. 06. 2016. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број 12/2016. за јавну набавку добара – резервни делови расписану по партијама за потребе
Јавног предузећа Комуналац Бечеј.
До истека рока за подношење понуда, односно до дана 07. 07. 2016. године до 12,00 часова за партију
6. на адресу Наручиоца приспело је две (2) благовремене понуде следећих понуђача:
- СЗТР Електромеханика Бачко Петрово Село, др. Имреа Киша 60. Тот Јожеф, предузетник
- Pro Technic doo Бечеј, Танчић Михаља 61.
Комисија за јавну набавку је дана 07. 07. 2016. године у 12,10 часова спровела поступак јавног
отварања понуда за предметну набавку.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и сачинила је Извештај о истој.
У извештају о стручној оцени понуда број 27-12-4-6 од 08. 07. 2016. године, Комисија за ову јавне
набавку је констатовала следеће:
- да су понуде прихватљиве, јер немају битних недостатака, те садржи све елементе тражене
конкурсном документацијом и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па су подобна за
оцењивање и рангирање.
У извештају о стручној оцени понуда Комисија за ову јавну набавке је утврдила ранг листу
понуђача применом критеријума "најниже понуђене цене" и то:
1) Назив понуђача: Pro Technic doo Бечеј, Танчић Михаља 61.
Понуђена цена:38.795,84 дин.
Рок испоруке: сукцесивно у року од једног радног дана од подношења наруџбенице.
2) Назив понуђача: СЗТР Електромеханика Бачко Петрово Село, др. Имреа Киша 60.
Тот Јожеф, предузетник
Понуђена цена: 47.800,08 дин.

Рок испоруке: сукцесивно у року од једног радног дана од подношења наруџбенице.

и констатовала да је према критеријуму "најниже понуђене цене" најповољнија понуда понуђача Pro
Technic doo Бечеј, Танчић Михаља 61. те предложила његов избор за ову јавну набавку.
Директор је прихватио предлог Комисије и на основу свог законског овлашћења донео одлуку како то
стоји у диспозитиву ове одлуке.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може Наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
објављивања исте.
Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки и на
www.komunalacbecej.com

web страници Наручиоца

За наручиоца:
Директор
Ковач Норберт

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
БЕЧЕЈ
Број: 27-12-5-7
Дана: 11. 07. 2016.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/15 и 68/15)и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 27-12-4-7 од 08. 07. 2016. године, директор
Јавног предузећа Комуналац из Бечеја, дана 11. 07. 2016. године доноси следећу

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку бр. 12/2016
Партија 7: Универзални резервни делови за моторна возила, радне машине,
механизацију и опрему, делови и прибор за возила и њихове моторе,
акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије 12V 45-180 Ah
Додељује се Уговор о јавној набавци мале вредности - набавка добара - резервни делови
Партија 1. наручиоца Јавно предузећа за комуналне услуге Комуналац Бечеј, Бечеј ул. Ловачка 5.
понуђачу
DOO S&N Commerce Бечеј, Вука Караџића 17.
Об разложење
Наручилац је дана 22. 06. 2016. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број 12/2016. за јавну набавку добара – резервни делови расписану по партијама за потребе
Јавног предузећа Комуналац Бечеј.
До истека рока за подношење понуда, односно до дана 07. 07. 2016. године до 12,00 часова за партију
7. на адресу Наручиоца приспело је две (2) благовремене понуде следећих понуђача:
- 19 Децембар доо Пријепоље, Рада Дробњака бб
- DOO S&N Commerce Бечеј, Вука Караџића 17.
Комисија за јавну набавку је дана 07. 07. 2016. године у 12,10 часова спровела поступак јавног
отварања понуда за предметну набавку.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и сачинила је Извештај о истој.
У извештају о стручној оцени понуда број 27-12-4-7 од 08. 07. 2016. године, Комисија за ову јавне
набавку је констатовала следеће:
- да понуђач 19 Децембар доо Пријепоље, Рада Дробњака бб у СПЕЦИФИКАЦИЈИ / ОБРАЗАЦ
СТРУКТУРА ЦЕНЕ Партија 7- ставке 47 није извршио корекцију количине са 52 комада на 2 комада
по основу Исправке конкурсне документације објављене дана 30.06. 2016. године, те након исправке
рачунске грешке у спецификацији Комисија је утврдила да понуђена цена понуђача 19 Децембар доо
Пријепоље, Рада Дробњака бб износи 131.556,00 динара, те да су обе понуде прихватљиве, јер немају
битних недостатака, садржи све елементе тражене конкурсном документацијом и не прелази износ
процењене вредности јавне набавке и да су подобна за оцењивање и рангирање.

У извештају о стручној оцени понуда Комисија за ову јавну набавке је утврдила ранг листу
понуђача применом критеријума "најниже понуђене цене" и то:
1) Назив понуђача: DOO S&N Commerce Бечеј, Вука Караџића 17.
Понуђена цена:111.790,00 дин.
Рок испоруке: сукцесивно у року од два радна дана од подношења наруџбенице.
2) Назив понуђача: 19 Децембар доо Пријепоље, Рада Дробњака бб
Понуђена цена: 131.556,00 дин.
Рок испоруке: сукцесивно у року од једног радног дана од подношења наруџбенице

и констатовала да је према критеријуму "најниже понуђене цене" најповољнија понуда понуђача DOO
S&N Commerce Бечеј, Вука Караџића 17. те предложила његов избор за ову јавну набавку.
Директор је прихватио предлог Комисије и на основу свог законског овлашћења донео одлуку како то
стоји у диспозитиву ове одлуке.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може Наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
објављивања исте.
Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки и на
www.komunalacbecej.com

web страници Наручиоца

За наручиоца:
Директор
Ковач Норберт

