Наручилац:

Јавно предузеће за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве
''Градац'' Чачак

Адреса:
Место:
Број одлуке:
Датум:

Цара Лазара број 51.
Чачак
367/2017-ЈН
13.06.2017. године

На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и
68/15 ), директор ЈП ''Градац'' Чачак доноси:

О Д Л У К У
о додели уговора
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу Друштво са ограниченом одговорношћу ''НИКОЛА
ТЕСЛА - ЕЛЕКТРО СЕРВИС'' ДОО Чачак, Улица Обилићева број 20, из Чачка и Друштво
са ограниченом одговорношћу ''МБЦПЛУС'' Чачак, Улица 15 број 50, из Чачка
( заједничка понуда - понуда коју је поднела група понуђача ), понуда број 7/2017 од
21.05.2017. године, са укупно понуђеном ценом од 2.844.750,00 динара без ПДВ-а, по
спроведеном отвореном поступку јавне набавке - набавка услуге - рад на пословима
одржавања, реконструкције и проширења јавне расвете - ''Север'' ( поправка кварова са
набавком и заменом делова и други послови на ситему ), редни број 03/У-2017.
Укупно понуђена цена из понуде понуђача Друштво са ограниченом одговорношћу
''НИКОЛА ТЕСЛА - ЕЛЕКТРО СЕРВИС'' ДОО Чачак, Улица Обилићева број 20, из
Чачка и Друштво са ограниченом одговорношћу ''МБЦПЛУС'' Чачак, Улица 15 број 50,
из Чачка ( заједничка понуда - понуда коју је поднела група понуђача ), понуда број 7/2017
од 21.05.2017. године, са укупно понуђеном ценом од 2.844.750,00 динара без ПДВ-а:

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА УСЛУГЕ
РАДОВИ НА ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАЊА,
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ПРОШИРЕЊА
ЈАВНЕ РАСВЕТЕ - ''Север''
( поправка кварова са набавком и заменом делова и други послови на систему )

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 03/У-2017
( ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ )
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА
( у динарима без ПДВ-а ):
ВРЕДНОСТ ПДВ-а:
( у динарима ):
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА
( у динарима са ПДВ-ом ):

2.844.750,00
568.950,00
3.413.700,00

Образложење
У складу са Законом о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 )
наручилац - ЈП ''Градац'' Чачак је дана 14.03.2017. године донео Одлуку о покретању
отвореног поступка јавне набавке - набавка услуге - рад на пословима одржавања,
реконструкције и проширења јавне расвете - ''Север'' ( поправка кварова са набавком и
заменом делова и други послови на систему ) заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП
''Градац'' Чачак 62/2017-ЈН од 14.03.2017. године, редни број јавне набавке 03/У - 2017.
На основу Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке редни број 03/У - 2017 и
Решења о образовању Комисије за јавну набавку редни број 03/У-2017 ( заводни / деловодни
број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 63/2017-ЈН од 14.03.2017. године ) Комисија за јавну
набавку је припремила конкурсну документацију и позив за подношење понуда ( оглас о
јавној набавци ).
На основу чл. 55. ст. 1. тч. 2), чл. 57. ст. 1. , чл. 60. ст. 1. тч. 1) и чл. 62. ст. 1. Закона о јавним
набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ) наручилац - ЈП ''Градац''
Чачак је објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних
набавки
(
www.portal.ujn.gov.rs
)
и
на
својој
интернет
страници
( www.jpgradaccacak.co.rs ).
Поступак отварања понуда у отвореном поступку јавне набавке - набавка услуге - рад на
пословима одржавања, реконструкције и проширења јавне расвете - ''Север'' ( поправка
кварова са набавком и заменом делова и други послови на систему ), редни број јавне
набавке 03/У-2017, спроведен је дана 23.05.2017. године у просторијама наручиоца - ЈП
''Градац'' Чачак, са почетком у 1100 часова ( јавно отварање понуда ) и истом су
присуствовали:
за понуђача ''ЕЛМОД ИНЖЕЊЕРИНГ'' ДОО Београд - Чукарица, Улица Лазаревачки
Друм број 12Ц/16, из Београда и ''ЕНЕРГОМОНТАЖА'' друштво са ограниченом
одговорношћу за пројектовање и изградњу енергетских и телекомуникационих објеката,
Београд ( Звездара ), Улица Живојина Жујовића број 14, из Београда ( заједничка понуда понуда коју је поднела група понуђача ) - овлашћени представник понуђача за учествовање у
поступку отварања понуда Драгана Јовићевић ( ''у поступку отварања понуда могу активно
учествовати само овлашћени представници понуђача'' - писмено овлашћење заведено код
понуђача под заводним / деловодним бројем / од 19.05.2017. године ),
за понуђача Друштво са ограниченом одговорношћу ''НИКОЛА ТЕСЛА - ЕЛЕКТРО
СЕРВИС'' ДОО Чачак, Улица Обилићева број 20, из Чачка и Друштво са ограниченом
одговорношћу ''МБЦПЛУС'' Чачак, Улица 15 број 50, из Чачка ( заједничка понуда понуда коју је поднела група понуђача ) - овлашћени представник понуђача за учествовање у
поступку отварања понуда Иван Пурић ( ''у поступку отварања понуда могу активно
учествовати само овлашћени представници понуђача'' - писмено овлашћење заведено код
понуђача под заводним / деловодним бројем / од 23.05.2017. године ).

Понуђачи:
Друштво за производњу, промет и услуге ''МИТЕЛ МОНТ'' ДОО Крагујевац, Улица
Карађорђева број 50, из Крагујевца,
''GIA TECHNOLOGY'' DOO Novi Sad, Улица Приморска број 86, 21000 Нови Сад,
нису имали овлашћеног представника понуђача који могу активно учествовати у поступку
отварања понуда.
Отварању понуда нису присуствовала друга заинтересована лица.
По спроведеном поступку јавног отварања понуда, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП
''Градац'' Чачак, данa 13.06.2017. године са почетком у 1215 часова приступила је прегледу и
оцени поднетих понуда, односно стручној оцени поднетих понуда.
У извештају о стручној оцени понуда заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац''
Чачак 366/2017-ЈН од 13.06.2017. године, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац''
Чачак констатовала је следеће:
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке
Предметни поступак се спроводи као отворени поступак јавне набавке из разлога одређених
чл. 32. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12, 14/15
и 68/15 )
Редни број јавне набавке: 03/У-2017
Предмет јавне набавке: набавка услуге - рад на пословима одржавања, реконструкције и
проширења јавне расвете - ''Север'' ( поправка кварова са набавком и заменом делова и
други послови на ситему )
Назив и ознака из општег речника набавке:
50232100 - Услуге одржавања уличне расвете
Процењена вредност јавне набавке: 4.166.667,00 динара ( без ПДВ-а )
По годинама:
2017. година - 3.333.333,00 динара ( без ПДВ-а )
2018. година - 833.333,00 динара ( без ПДВ-а )
Позиција ( редни број ) у Плану набавки - План јавних набавки за 2017. годину
услуге - 1.2.5 Набавка услуге - рад на пословима одржавања, реконструкције и проширења
јавне расвете - ''Север'' ( поправка кварова са набавком и заменом делова и други послови на
систему )
Позиција у Програму пословања за 2017. годину
Програм пословања ЈП ''Градац'' Чачак за 2017. годину - Програм одржавања, заштите и
развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2017.
годину, део програма одржавање јавне расвете ( набавка се спроводи ради обављања редовних
активности на пословима одржавања јавне расвете и то на ''Северном делу'' територије Чачка )
Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану:
Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији (
конту ) 532 - Трошкови услуга одржавања

О поступку отварања понуда ( јавно отварање понуда ), наручилац - ЈП ''Градац'' Чачак, је у
складу са чл. 104. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник Републике Србије'' број
124/12, 14/15 и 68/15 ) водио Записник о отварању понуда ( заведен код наручиоца - ЈП
''Градац'' Чачак под заводним / деловодним бројем 302/2017-ЈН од 23.05.2017. године ) и горе
наведеним ( означеним ) понуђачима који су имали овлашћеног представника понуђача који
може активно учествовати у поступку отварања понуда уручио примерак записника по
окончању поступка отварања понуда ( примерак записника преузет од стране овлашћеног
представника понуђача ), а понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда
( понуђачима који нису имали овлашћеног представника понуђача на отварању понуда )
доставио записник у законом прописаном року.
По спроведеном поступку јавног отварања понуда, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП
''Градац'' Чачак извршила је рачунску контролу поднетих понуда и у складу са чл. 93. ст. 4.
Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ) и предметном
конкурсном документацијом дана 01.06.2017. године обратила се ( путем поште ) понуђачу
''GIA TECHNOLOGY'' DOO Novi Sad, Улица Приморска број 86, из Новог Сада - понуђачу код
којег је утврђена рачунска грешка са Захтевом за давање сагласности за исправку рачунске
грешке заводни / деловодни број код наручиоца 330/2017-ЈН од 01.06.2017. године ( означени
захтев чини ставни део предметног Извештаја о стручној оцени понуда ).
Дана 09.06.2017. године од стране понуђача ''GIA TECHNOLOGY'' DOO Novi Sad, Улица
Приморска број 86, из Новог Сада наручиоцу ЈП ''Градац'' Чачак достављена је сагласност на
исправку рачунске грешке ( заводни / деловодни број код наручиоца 359/2017-ЈН од 09.06.2017.
године ).
По спроведеном поступку јавног отварања понуда и законом и конкурсном документацијом
предвиђеног поступка исправки рачунских грешака, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП
''Градац'' Чачак, дана 13.06.2017. године са почетком у 1215 часова приступила је прегледу и
оцени поднетих понуда, односно стручној оцени поднетих понуда.
У складу са Законом о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац''
Чачак, приступила је прегледу и оцени благовремено поднетих понуда ( Благовремена понуда ''благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у
позиву за подношење понуда'' - чл. 3. ст. 1. тч. 31) Закона о јавним набавкама ), а све сагласно
чл. 107. ст. 1. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник Републике Србије'' број 124/12,
14/15 и 68/15 ) којим је прописана дужност наручиоца да у поступку јавне набавке, пошто
прегледа и оцени, одбије све неприхватљиве понуде ( Прихватљива понуда - ''прихватљива
понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која
је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и
која не прелази износ процењене вредности јавне набавке'' - чл. 3. ст. 1. тч. 33) Закона о јавним
набавкама ).
У првој фази стручне оцене благовремено поднетих понуда, Комисија за јавну набавку наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак је испитивала да ли поднете понуде садрже битне недостатке.
На основу прегледа и оцене понуде понуђача ''GIA TECHNOLOGY'' DOO Novi Sad, Улица
Приморска број 86, из Новог Сада, понуда број 287-Т/17-ЉЂ од 12.05.2017. године, са укупно
понуђеном ценом од 12.809.878,45 динара без ПДВ-а, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП
''Градац'' Чачак је утврдила да понуда означеног понуђача садржи битне недостатке понуде.

Прегледом понуде понуђача ''GIA TECHNOLOGY'' DOO Novi Sad, Улица Приморска број
86, из Новог Сада, утврђено је да у садржини исте овај понуђач није доставио:
- писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла
и
- писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном
року,
већ је у понуди доставио Изјаву од 19.05.2017. године у којој наводи да ће, уколико у
отвореном поступку јавне набавке услуге - рад на пословима одржавања, реконструкције и
проширења јавне расвете - ''Север'' буде одлуком додељен уговор, доставити издату
неопозиву, безусловну и плативу, на ''први позив'' банкарску гаранцију за добро извршење
посла у висини од 10% укупне вредности понуде / вредности уговора без ПДВ-а и са роком
трајања који је 15 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, као и неопозиву,
безусловну и плативу на ''први позив'' банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном
року, у висини од 10% укупне вредности понуде / вредности уговора без ПДВ и са роком
трајања који је 5 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Наиме, наручилац је конкурсном документацијом на страни 21, у делу ''Садржина понуде''
прописао да између осталог понуда мора да садржи и Писма о намерама банке за издавање
банкарских гаранција за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року, па је
на странама 27 - 28 предметне конкурсне документације, а у складу са Правилником о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова прописао податке о врсти, садржини, начину подношења,
висини и роковима финансијског испуњења обавеза понуђача. Па тако, у овом делу који се
односи на инструменте финансијског обезбеђења наручилац је предвидео обавезу да је сваки
понуђач дужан да у понуди достави писмо о намерама банке за издавање безусловне и плативе
на први позив банкарске гаранције за добро извршење посла и писмо о намерама банке за
издавање безусловне и плативе на први позив банкарске гаранције за отклањање грешака у
гарантном року.
Како је наручилац писма о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро
извршење посла и отклањање грешака у грантном року предвидео као елемент који понуда
мора да садржи из разлога што ова писма представљају вид гаранције да ће банка, у случају
закључења уговора, и издати захтеване банкарске гаранције, а с обзиром да је неспорно да
именовани понуђач ова писма није доставио у својој понуди, већ је уместо истих доставио
горе означену Изјаву о својој намери да ће уколико му одлуком буде додељен уговор
доставити банкарске гаранције, а не писма о намерама издатим од стране пословне банке која
ће у случају закључења уговора издати предметне банкарске гаранције као средство
финансијског обезбеђења испуњења обавеза из уговора о јавној набавци, то по оцени
Комисије за јавну набавку није у складу са конкурсном документацијом прописаном обавезом
''да је сваки понуђач дужан да у понуди достави'' писма о намерама банке и садржином
понуде, односно предметном конкурсном документацијом прописаним елементима које
понуда мора да садржи, а односи се на средства финансијског обезбеђења, и представља битан
недостатак понуде у смислу чл. 106. ст. 1. тач. 3) Закона о јавним набавкама.

Даљим прегледом понуде понуђача ''GIA TECHNOLOGY'' DOO Novi Sad, Улица Приморска
број 86, из Новог Сада, утврђено је да у садржини исте овај понуђач није доставио модел
уговора, већ Изјаву о потписивању уговора од 19.05.2017. године у којој наводи да ''GIA
TECHNOLOGY'' DOO Novi Sad, Улица Приморска број 86, из Новог Сада, коју заступа Оливер
Марић као овлашћено лице даје сагласност на потписивање типске форме уговора у случају
избора у предметном тендеру.
Наиме, наручилац је конкурсном документацијом на страни 21, у делу ''Садржина понуде''
прописао да између осталог понуда мора да садржи и Образац 5 - Образац Модел уговора, па је
у поглављу ''V Упуство понуђачима како да сачине понуду'' у коме су садржани подаци о
захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и условима под којима се спроводи
поступак јавне набавке, на странама 19 и 20 предметне конкурсне документације, прописао
начин на који се сви обрасци, као и образац модел уговора, попуњавају, оверавају и потписују и
на страни 80 конкурсне документације у делу ''напомена'' поред упуства о начину попуњава,
овере и потписа модела уговора прописао да модел уговора садржан у поглављу VI ОБРАСЦИ Образац 5 - Модел уговора мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране понуђача
и представља садржину уговора који ће бити закључен са понуђачем којем буде додељен
уговор.
Како је наручилац, попуњен, оверен и потписан модел уговора из Обрасца 5 - МОДЕЛ
УГОВОРА из предметне конкурсне документације, а све у складу са ''Упуством понуђачима
како да сачине понуду'', предвидео као елемент који понуда мора да садржи из разлога што исти
представља садржину уговора који ће бити закључен са понуђачем којем буде додељен уговор,
а с обзиром да је неспорно да именовани понуђач овај модел уговора није доставио у својој
понуди, већ је уместо истог доставио горе означену Изјаву о потписивању уговора, то по оцени
Комисије за јавну набавку није у складу са конкурсном документацијом прописаном садржином
понуде, односно прописаним елементима које понуда мора да садржи и представља битан
недостатак понуде у смислу чл. 106. ст. 1. тач. 5) Закона о јавним набавкама.
На основу горе утврђеног чињеничног стања, односно утврђеног битног недостатака понуде из
чл. 106. ст. 1. тач. 3) и 5) Закона о јавним набакама, а сагласно чл. 107. ст. 1. Закона о јавним
набавкама којим је прописана дужност наручиоца да у поступку јавне набавке, пошто прегледа
и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде ( Прихватљива понуда - ''прихватљива
понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која
је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и
која не прелази износ процењене вредности јавне набавке'' - чл. 3. ст. 1. тч. 33) Закона о јавним
набавкама ), Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак је понуду поднету од
стране понуђача ''GIA TECHNOLOGY'' DOO Novi Sad, Улица Приморска број 86, из Новог
Сада, понуду број 287-Т/17-ЉЂ од 12.05.2017. године са укупно понуђеном ценом од
12.809.878,45 динара без ПДВ-а, одбила као неприхватљиву.
За понуде поднете од стране понуђача:
- Друштво за производњу, промет и услуге ''МИТЕЛ МОНТ'' ДОО Крагујевац, Улица
Карађорђева број 50, из Крагујевца, понуда број 22/II/17 од 17.05.2017. године са укупно
понуђеном ценом од 4.162.370,00 без ПДВ-а,
- ''ЕЛМОД ИНЖЕЊЕРИНГ'' ДОО Београд - Чукарица, Улица Лазаревачки Друм број
12Ц/16, из Београда и ''ЕНЕРГОМОНТАЖА'' друштво са ограниченом одговорношћу за
пројектовање и изградњу енергетских и телекомуникационих објеката, Београд
(Звездара), Улица Живојина Жујовића број 14, из Београда ( заједничка понуда - понуда коју је

поднела група понуђача ), понуда број 02/2005-17 од 20.05.2017. године са укупно понуђеном
ценом од 2.982.881,00 без ПДВ-а,
- Друштво са ограниченом одговорношћу ''НИКОЛА ТЕСЛА - ЕЛЕКТРО СЕРВИС'' ДОО
Чачак, Улица Обилићева број 20, из Чачка и Друштво са ограниченом одговорношћу
''МБЦПЛУС'' Чачак, Улица 15 број 50, из Чачка ( заједничка понуда - понуда коју је поднела
група понуђача ), понуда број 7/2017 од 21.05.2017. године са укупно понуђеном ценом од
2.844.750,00 без ПДВ-а,
Комисија за јавну набавку - наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак је утврдила да не садрже битне
недостатке.
У другој фази стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак
је приступила испитивању понуда поднетих од стране горе означених понуђача, понуда за које
је утврђено да не садрже битне недостатке, а у погледу потпуног испуњавања свих техничких
спецификација, односно утврђивању да ли су те понуде одговарајуће, и за исте утврдила су је
одговарајуће ( Одговарајућа понуда - ''одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и
за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације'' - чл. 3. ст. 1. тч. 32)
Закона о јавним набавкама ).
Након тога, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак је приступила оцени
прихватљивости понуда поднетих од стране понуђача:
- Друштво за производњу, промет и услуге ''МИТЕЛ МОНТ'' ДОО Крагујевац, Улица
Карађорђева број 50, из Крагујевца,
- ''ЕЛМОД ИНЖЕЊЕРИНГ'' ДОО Београд - Чукарица, Улица Лазаревачки Друм број
12Ц/16, из Београда и ''ЕНЕРГОМОНТАЖА'' друштво са ограниченом одговорношћу за
пројектовање и изградњу енергетских и телекомуникационих објеката, Београд (Звездара),
Улица Живојина Жујовића број 14, из Београда ( заједничка понуда - понуда коју је поднела
група понуђача ),
- Друштво са ограниченом одговорношћу ''НИКОЛА ТЕСЛА - ЕЛЕКТРО СЕРВИС'' ДОО
Чачак, Улица Обилићева број 20, из Чачка и Друштво са ограниченом одговорношћу
''МБЦПЛУС'' Чачак, Улица 15 број 50, из Чачка ( заједничка понуда - понуда коју је поднела
група понуђача ),
односно утврђивању да ли су горе означене понуде прихватљиве, и том приликом утврдила да
понуде понуђача ( укупна понуђена вредност понуде )
- Друштво за производњу, промет и услуге ''МИТЕЛ МОНТ'' ДОО Крагујевац, Улица
Карађорђева број 50, из Крагујевца, понуда број 22/II/17 од 17.05.2017. године са укупно
понуђеном ценом од 4.162.370,00 без ПДВ-а,
- ''ЕЛМОД ИНЖЕЊЕРИНГ'' ДОО Београд - Чукарица, Улица Лазаревачки Друм број
12Ц/16, из Београда и ''ЕНЕРГОМОНТАЖА'' друштво са ограниченом одговорношћу за
пројектовање и изградњу енергетских и телекомуникационих објеката, Београд (Звездара),
Улица Живојина Жујовића број 14, из Београда ( заједничка понуда - понуда коју је поднела
група понуђача ), понуда број 02/2005-17 од 20.05.2017. године са укупно понуђеном ценом од
2.982.881,00 без ПДВ-а,

- Друштво са ограниченом одговорношћу ''НИКОЛА ТЕСЛА - ЕЛЕКТРО СЕРВИС'' ДОО
Чачак, Улица Обилићева број 20, из Чачка и Друштво са ограниченом одговорношћу
''МБЦПЛУС'' Чачак, Улица 15 број 50, из Чачка ( заједничка понуда - понуда коју је поднела
група понуђача ), понуда број 7/2017 од 21.05.2017. године са укупно понуђеном ценом од
2.844.750,00 без ПДВ-а,

не прелази износ процењене вредности јавне набавке - процењена вредност од
4.166.667,00 динара ( без обрачунатог ПДВ-а ) садржана у Одлуци о покретању предметног
отвореног поступка јавне набавке ( заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак
62/2017-ЈН од 14.03.2017. године ) и констатована у Записнику о отварању понуда ( заводни /
деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 302/2017-ЈН од 23.05.2017. године ) и да
исте не ограничавају, нити условљавају права наручиоца или обавезе понуђача, па је на
основу ових чињеница Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак утврдила да су
ове понуде прихватљиве ( Прихватљива понуда - ''прихватљива понуда је понуда која је
благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не
ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ
процењене вредности јавне набавке'' - чл. 3. ст. 1. тч. 33) Закона о јавним набавкама ).
Имајући у виду наведено, да су у предметном отвореном поступку јавне набавке поднете 3
( три ) прихватљиве понуде, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак је
приступила рангирању понуда на основу примене критеријума за доделу уговора одређеног у
позиву за подношење понуда и конкурсној документацији ( критеријум је мерило које се
користи за вредновање, упоређивање и оцењивање понуда ) - НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА.

Ранг листа - у предметном отовореном поступку јавне набавке критеријум најнижа понуђена
цена заснива се на најнижој понуђеној цени као једином критеријуму:
Пословно или скраћено пословно име УКУПНО ПОНУЂЕНА
понуђача
ЦЕНА
( у динарима без ПДВ-а )
Друштво са ограниченом
одговорношћу ''НИКОЛА ТЕСЛА ЕЛЕКТРО СЕРВИС'' ДОО Чачак
и
2.844.750,00
Друштво са ограниченом
одговорношћу ''МБЦПЛУС'' Чачак

Рангирање

1.

( заједничка понуда - понуда коју је
поднела група понуђача )
''ЕЛМОД ИНЖЕЊЕРИНГ'' ДОО
Београд
и
''ЕНЕРГОМОНТАЖА'' доо Београд

2.982.881,00

2.

4.162.370,00

3.

( заједничка понуда - понуда коју је
поднела група понуђача )
Друштво за производњу, промет и
услуге ''МИТЕЛ МОНТ'' ДОО
Крагујевац

На основу изнетог, а у складу са чл. 107. ст. 3. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник
Републике Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП
''Градац'' Чачак је утврдила да су испуњени услови за доделу уговора и предложила наручиоцу
доношење одлуке о додели уговора понуђачу Друштво са ограниченом одговорношћу
''НИКОЛА ТЕСЛА - ЕЛЕКТРО СЕРВИС'' ДОО Чачак, Улица Обилићева број 20, из Чачка
и Друштво са ограниченом одговорношћу ''МБЦПЛУС'' Чачак, Улица 15 број 50, из Чачка
( заједничка понуда - понуда коју је поднела група понуђача ), понуда број 7/2017 од 21.05.2017.
године, са укупно понуђеном ценом од 2.844.750,00 динара без ПДВ-а.
Укупно понуђена цена из понуде понуђача Друштво са ограниченом одговорношћу
''НИКОЛА ТЕСЛА - ЕЛЕКТРО СЕРВИС'' ДОО Чачак, Улица Обилићева број 20, из Чачка
и Друштво са ограниченом одговорношћу ''МБЦПЛУС'' Чачак, Улица 15 број 50, из Чачка
( заједничка понуда - понуда коју је поднела група понуђача ), понуда број 7/2017 од 21.05.2017.
године, са укупно понуђеном ценом од 2.844.750,00 динара без ПДВ-а:

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА УСЛУГЕ
РАДОВИ НА ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАЊА,
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ПРОШИРЕЊА
ЈАВНЕ РАСВЕТЕ - ''Север''
( поправка кварова са набавком и заменом делова и други послови на систему )

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 03/У-2017
( ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ )
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА:
( у динарима без ПДВ-а )
ВРЕДНОСТ ПДВ-а:
( у динарима са ПДВ-ом )
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА:
( у динарима са ПДВ-ом )

2.844.750,00

568.950,00

3.413.700,00

