
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
     КОМУНАЛАЦ
           Б Е Ч Е Ј
Број: 27-7-5
Дана: 12. 04. 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. 27-7-4 од дана 11. 04. 2016. године,  директор Јавног 
предузећа Комуналац Бечеј, дана 12. 04. 2016. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  за јавну набавку  бр. 7/2016
                                                набавка добара -  тримери, косилице за траву

Додељује  се  Уговор о јавној  набавци мале  вредности  -  набавка   добара -  3  (три)  тримера, 
косилица  за  траву  наручиоца  Јавног  предузећа  за  комуналне  услуге  Комуналац  Бечеј,  Бечеј  ул. 
Ловачка 5. понуђачу: Pro-technic доо Бечеј, Танчић Михаља 61. 

       О б  р а з л о ж е њ е

Наручилац  је  дана   31.  03. 2016. године  донео  одлуку  о  покретању  поступка  јавне  набавке  мале 
вредности број 7/2016 за јавну набавку добара – 3 (три) тримера, косилица за траву за потребе Јавног 
предузећа Комуналац Бечеј.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и web страници наручиоца   дана 
31. 03. 2016. године.

До истека рока за подношење понуда, односно до дана 08. 04. 2016. године до 12,00 часова на адресу 
Наручиоца приспело је четири (4) благовремене понуде понуђача: 
1) Пераш д.о.о. Нови Сад, Змајевачки пут 64.

2) Sit systems доо Београд, Милана Ракића 1.

3) СЗТР Електромеханика Бачко Петрово Село, др. Имреа Киша 60. 

4) Pro-technic доо Бечеј, Танчић Михаља 61.

Комисија  за  јавну  набавку  је  дана  08.  04.  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  27-7-4 од  11.  04.  2016.  године,  Комисија за  ову јавну 
набавку је констатовала: 

- да је понуда  понуђача Sit systems  доо Београд, Милана Ракића 1.  неприхватљива из разлога 
што  понуђач  није  поднео  доказ  о  испуњености  додатних услова прописаних  конкурсном 
документацијом, тј. није поднео било који документ из кога се јасно и недвосмислено може  утврдити 
да је  овлашћени сервисер,  или да ангажује  овлашћеног сервисера,   који врши услуге  сервисирања 
предмета јавне набавке, те је наручилац сходно члану 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама 
одбио понуду наведеног понуђача.

-  да су  понуде:   Пераш д.о.о.  Нови Сад, Змајевачки пут 64,  СЗТР Електромеханика Бачко 
Петрово Село,  др.  Имреа  Киша  60.  и   Pro-technic  доо Бечеј,  Танчић  Михаља 61.   одговарајуће  и 
прихватљиве, те подобне за оцењивање и рангирање.



2.

      Након  извршеног  оцењивња  понуда  спрам  критеријума  за  оцену  понуда  из  конкурсне 
документације и то економски најповољнија понуда  на основу следећих елемената 
     понуђена цена             60 пондера

рок плаћања                20 пондера
рок испоруке               20 пондера

Комисја  је сачинила  ранг листу понуђача и то:
1)  Pro-technic доо Бечеј, Танчић Михаља 61.                                               90,40 пондера

2) СЗТР Електромеханика Бачко Петрово Село, др. Имреа Киша 60.      90,04 пондера

3) Пераш д.о.о. Нови Сад, Змајевачки пут 64.                                              86,67 пондера

Комисија је  после стручне оцене понуда  констатовала да је понуда понуђача  Pro-technic  доо Бечеј, 
Танчић Михаља 61.  најповољнија и она гласи:

Понуђена укупна цена : 187.500,00 дин. без ПДВ-а 

Понуђена  укупна цена: 225.000,00 дин. са ПДВ-ом.

Рок плаћања:  45 дана од издавања фактуре, а након потписивањауговора,

Рок испоруке: 1 (један ) календарски дан од дана потписивања уговора,

те је  предложила наручиоцу да се  уговор за ову јавну набавку додели понуђачу Pro-technic доо Бечеј, 
Танчић Михаља 61.  

Директор је  прихватио предлог Комисије, те је на основу свог  законског овлашћења  одлучио као  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 
њеног објављивања на Порталу јавних набавки.

За наручиоца
        Директор 

              Ковач Норберт с.р.


