На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/2015, 68/2015), Одлуке председника Градске општине Вождовац о
покретању поступка јавне набавке мале вредности која се односи на „Набавка
грађевинског и пољопривредног алата“, I бр 404-163/17 од 09.11.2017. по Позиву бр.
404-163/17, доносим

О Д Л У К У
о додели уговора
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу „Import -Trade“ д.о.о. Ниш, Ул. Просек Б.Б.,
број понуде: 18/2017 од 15.11.2017.
Образложење
Одлуком председника Градске општине Вождовац I бр 404-163/17 од
09.11.2017. покренут је поступак јавне набавке мале вредности добара који се
односи на „Набавка грађевинског и пољопривредног алата“, ОРН 43800000
( у даљем тексту : предметна јавна набавка), коју спроводи Службеник за јавне
набавке.
Процењена вредност јавне набавке је до 2.213.333,33 динара без пдв-а.
Јавно отварање понуда спроведено је дана 21.11.2017. у складу са Законом о
јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр 124/2012, 14/2015, 68/2015).
Отварању понуда је присуствовала Зорана Васовић Ардалић- запослена у
одсеку за буџет ГО Вождовац и Марко Ђокић „АYADORP“ д.о.о.
Стручна оцена понуда је спроведена дана 29.11.2017. у складу са
критеријумом објављеним у конкурсној документацији и то: најнижа понуђена
цена.
ПРЕГЛЕД ПОНУДА:
Увидом у Извештај о стручној оцени понуда утврђено је да су пристигле две
понуде и то:
1. ПОНУДА Бр: 404-163/17-I „Import -Trade“ д.о.о. Ниш, Ул. Просек Б.Б., је
благовремена.
Понуђач понуду подноси самостално.
1. Укупна понуђена цена:
је 1.982.330,00 динара без ПДВ-а,
односно 2.378.796,00 динара са ПДВ-ом.
1.) Рок испоруке: 15 дана од момента потписивања Уговора.
2.) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана испоруке и испостављања
рачуна.
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3.) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.
Образложење:
Увидом у понуду број 18/2017 понуђача „Import trade“ Д.О.О, уочена је
рачунска грешка у збиру јединичних цена и укупног износа понуде. Службеник
за јавне набавке је констатовао, да су по члану 93. Став 5. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/2012, 14/2015,
68/2015), меродавне јединичне цене добара, те је стога тражио сагласност
понуђача „Import trade“ Д.О.О, да изврши исправку исте.
Рок доставе сагласности коју тражи наручилац у овом предмету је 31.11.
2017 до 10 часова.
Сагласност на исправку грешке је пристигла 28.11. 2017 године и
извршена је исправка укупне понуђене тако да је сада понуда „Import trade“-а
Д.О.О следећа:
Укупна понуђена цена: је 1.981.105,00 динара без ПДВ-а,
односно 2.377.571,00 динара са ПДВ-ом.
Члан 3. Став 1. Тачка 33) Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 124/2012,
14/2015, 68/2015) дефинише прихватљиву понуду као понуду 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. Члан 107.
Став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 124/2012, 14/2015, 68/2015)
говори да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и
оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. С обзиром на то да поменута
понуда одговара свим захтеваним условима јавне набавке, да је поднета
благовремено и да не садржи битне недостатке, Наручилац је оцењује као
прихватљиву понуду.
2. ПОНУДА Бр: 404-163/17-II „АYADORP“ д.о.о. Београд, Ул. Кнегиње
Зорке бр 9а/7, је благовремена.
1. Укупна понуђена цена:
је 2.295.237,00 динара без ПДВ-а,
односно 2.754.284,40 динара са ПДВ-ом.
1.) Рок испоруке: 10 дана од момента потписивања Уговора.
2.) Рок и начин плаћања: 25 дана од дана испоруке и испостављања
рачуна.
3.) Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда.
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Образложење:
Увидом у понуду број 182/17 добављача „АYADORP“ доо, Службеник за
јавне набавке је констатовао да укупна понуђена цена за добра тражена
спецификацијом набавке прелази процењену вредност, те је стога понуда коју је
доставио поменути добављач неприхватљива, па се неће узимати даље у
разматрање.
ОЦЕНА ПОНУДА:
Приликом оцењивања свих благовремених понуда, а имајући у виду да је
критеријум за избор најповољније понуде најнижа понуђена цена,
Службеник за јавне набавке је утврдио следеће у овој јавној набавци:
1. ПОНУДА Бр: 404-163/17-I „Import -Trade“ д.о.о. Ниш, Ул. Просек Б.Б., је
благовремена, одговарајућа и прихватљива.
Понуђач понуду подноси самостално.
1. Укупна понуђена цена:
је 1.981.105,00 динара без ПДВ-а,
односно 2.377.571,00 динара са ПДВ-ом.
1.) Рок испоруке: 15 дана од момента потписивања Уговора.
2.) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана испоруке и испостављања
рачуна.
3.) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.
На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 404-163/17 од
29.11.2017. доносим одлуку као у диспозитиву.
Одлуку доставити: Службенику за јавне набавке, Одељењу за финансије,
привреду, друштвене делатности и планирање и архиви општине Вождовац.
Поука о правном леку: Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, који има интерес за
доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Република Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
I Број: 404-163/17 од
29.11.2017.
ПРЕДСЕДНИК
Александар Савић
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