Наручилац: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Адреса:
Чачанска бб, 31230 Ариље
Мат. број: 07350538, шифра делатности: 3600, ПИБ: 100785008
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/12, 14/15 и 68/15) и члана 38. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање “Рзав”
Ариље и Извештаја о стручној оцени понуда брoj 127 од 19.01.2017. године, В.д. Директор
Јавног предузећа за водоснабдевање “Рзав” Ариље, донео је следећу:
ОДЛУКУ
о додели уговора

ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор у набавци Вентили за потребе магистралног цевовода пијаће
воде:Лептирасти прирубнички затварачи (вентили) са механичким погоном: ДН 1100 НП
16 и ДН 1000 НП 10“, јавна набавка мале вредности ЈН број 1.26/16 МН, понуђачима
„Металској индустрији Вараждин – Траде“ д.о.о. Београд и „Металској индустрији
Вараждин“ д.д. Вараждин (МИВ), под условима наведеним њиховом заједничком
понудом, заведеном код Наручиоца под бројем 90 дана 17.01.2017. године.

Образложење
Поступајући на основу Захтева руководиоца службе одржавања за покретање
поступка јавне набавке мале вредности, број 2740 од 7.12.2016. године, в.д.Директор ЈП
„Рзав“ донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број 2791
дана 13.12.2016. године, за набавку опреме : 2 вентила за потребе магистралног
цевовода пијаће воде - Лептирасти прирубнички затварачи (вентили) са механичким
погоном ДН 1100 НП 16 и ДН 1000 НП 10, јавна набавка број 1.26/16 МН.
На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/12,14/15 и 68/15), директор ЈП „Рзав“, истовремено са доношењем одлуке о
покретању поступка, донео је Решење о образовању комисије за јавну набавку мале
вредности, број 2792 од 13.12.2016. године.
Позив за достављање понуда број 2836 заједно са Конкурсном документацијом број
2837 дана 20.12.2016. године објављени су на Порталу управе за јавне набавке као и на
интернет страни ЈП „Рзав“Ариље.
До истека рока за достављање понуда, наручилац је примио три понуде.
Након спроведеног отварања понуда, Комисија за спровођење набавке приступила је
стручној оцени понуда о чему је сачињен и извештај. У извештају о стручној оцени
понуда, број 127 од 19.01.2017. године, констатовано је следеће:
1. Подаци о јавној набавци:
- Предмет набавке је опрема : 2 вентила за потребе магистралног цевовода пијаће воде :
Лептирасти прирубнички затварачи (вентили) са механичким погоном ДН 1100 НП 16 и
ДН 1000 НП 10 (шифра из ОРН: 42131100 вентили дефинисани према функцији).
- Процењена вредност набавке износи 3.900.000,00 динара без ПДВ-а.
- Предметне набавке предвиђене су у Плану набавки за 2016. годину као набавка број
1.1.26 и 1.1.27. али због брзине и економичности поступка спровешће се заједно јер се
претпоставља да су потенцијални понуђачи исти.
2. Понуђачи:
До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца пристигле су 3 понуде:

- Понуда број 86 - „Хидрокомерц“ д.о.о. Лучани,ул. Драгише Мишовића бб, Лучани
Понуђена цена без ПДВ-а: 1.872.838,00 динара
- Понуда број 88 - „ Санивод“ д.о.о. Београд, ул. VIII Сутјеска 33, 11210 Београд
Понуђена цена без ПДВ-а: 2.250.352,00 динара
- Понуда број 90 -„Металска индустрија Вараждин – Траде“ д.о.о. Београд, Булевар
Пека Дапчевића 253/2, 11010
„Металска индустрија Вараждин“ д.д., Фабијанска 33, 42000 Вараждин
Понуђена цена без ПДВ-а: 1.838.875,00 динара
Отварање понуда је одржано 17.01.2017. године са почетком у 12.15 часова, што је
садржано у записнику о отварању понуда број 99 од 17.01.2017. године, који је достављен
понуђачу.
Одбијених понуда није било. Комисија је утврдила да су све три понуде
благовремене, исправне и прихватљиве.
3. Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена.
Применом критеријума најнижа понуђена цена састављена је следећа ранг листа:
Р.бр

Број
понуде

Понуђач

Понуђена цена без ПДВа

1.

90

„Металска индустрија Вараждин – Траде“ д.о.о. Београд
1.838.875,00 динара
и
„Металска индустрија Вараждин“д.д. Вараждин (МИВ)

2.

86

„Хидрокомерц“ д.о.о. Лучани

1.872.838,00 динара

3.

88

„ Санивод“ д.о.о. Београд

2.250.352,00 динара

4.Садржина понуде и предлог Комисија:
На основу приказане ранг листе, комисија је утврдила да је најповољнија понуда
коју су дали заједнички понуђачи „Металска индустрија Вараждин – Траде“ д.о.о.
Београд и „Металска индустрија Вараждин“ д.д. Вараждин (МИВ), и која је заведена
код наручиоца под бројем 90 дана 17.01.2017. године (код понуђача под бројем 68 дана
21.12.2016. године) која је дата под следећим условима:
Понуђено добро (тип, произвођач, ознака) и јединична цена :
• ДН 1100 НП 16, произвођача МИВ Вараждин, кат.ст. V3/06 : 1.074.067,00 динара
• ДН 1000 НП 10, произвођача МИВ Вараждин, кат.ст. V3/06:

764.808,00 динара

Укупно понуђена цена за оба вентила, без ПДВ-а: 1.838.875,00 динара
ПДВ (20%): 367.775,00 динара
Укупно понуђена цена за оба вентила са ПДВ- ом: 2.206.650,00 динара
Место испоруке:

FCO фабрика воде, Ариље

Услови плаћања:

45 дана од дана испоруке

Рок испоруке:

90 дана од ступања Уговора на снагу

Гарантни рок:

12 месеци од испоруке

Како је наведена понуда исправна, одговарајућа и прихватљива, Комисија је
предложила в.д. директору ЈП „Рзав“ Ариље да донесе Одлуку о додели уговора
понуђачима „Металска индустрија Вараждин – Траде“ д.о.о. Београд и „Металска
индустрија Вараждин“ д.д. Вараждин (МИВ), под условима наведеним понудом
заведеном код Наручиоца под бројем 90 дана 17.01.2017. године.
В.д. Директор ЈП „Рзав“ Ариље, је прихватио предлог Комисије садржан у
Извештају о стручној оцени понуда, број 127 од 19.01.2017. године и донео Одлуку као
у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу Управе за јавне набавке.

-

Изабраном понуђачу
Порталу јавних набавки и Интернет страни
Служби економских послова
Служби општих и правних послова

