УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

Број: 1531 /1- ЈН 3/2016-I
Чачак, 30.06.2016. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 93. Правилника о набавкaмa унутар
Агрономског факултета у Чачку,
декан Агрономског факултета у Чачку доноси

ОДЛУКУ
о додели уговора
У поступку јавне набавке мале вредности добара - набавка угља за грејање објекта Факултета сезона 2016/2017. - ЈН бр. 3/2016-I, додељује
се уговор и то:
- ЈП ЕПС Београд - Огранак РБ КОЛУБАРА Лазаревац, Светог Саве бр.1, са самосталном понудом од 17.06.2016. године.

Образложење
На основу одлуке декана Агрономског факултета у Чачку бр. 1357/1 - 3/2016-I од 15.06. 2016. године, спроведен је поступак јавне набавке мале
вредности добара - набавка угља за грејање објекта Факултета сезона 2016/2017.
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

Редни број јавне набавке: бр. 3/2016-I.
Предмет ЈН су: добра - набавка угља за грејање објекта Факултета сезона 2016/2017 .
Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности.
Укупна процењена вредност јавне набавке је:
1.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Набавка иде на терет средстава буџета РС – Министарство просвете, науке и технолошког развоја за 2016. годину; финансијски план Наручиоца 421222 – угаљ.
Назив и ознака из општег речника набавке - 09111100 – Угаљ.
Критеријум избора најповољније понуде: „економски најповољнија понуда“.
Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:
1. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ЈН бр. 3/2016-I објављен је на Порталу јавних набавки и интернет адреси
Наручиоца -сајту Факултета (www.afc.kg.ac.rs) дана 16.06.2016. године, сагласно члану 39. став 5. ЗЈН.
Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда, закључно са 27. 06. 2016.године до 12,00 часова.

Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда, тј. дана 27.06.2016. године са почетком у 13,00 часова, а
окончан истог дана у 13,30 часова, о чему је сачињен Записник о отварању понуда и исти је благовремено достављен понуђачима.
Благовремено до задатог рока из конкурсне документације, 27.06.2016.године до 12,00 часова, на адресу Наручиоца приспеле су три понуде и то:
Редни
број

1.
2.
3.

Назив или шифра
понуђача

„SOLE - KOMERC“, d.о.о.
Београд
ЈП ЕПС - Београд
огранак РБ Колубара Лазаревац
Tropikal BGD d.o.o. Београд

Број
под којим
је заведена

Понуда примљена

Број
понуде

1449/1

24.06.2016. у 8,50

138/16

1452/1

24.06.2016. у 10,15

-

1464/1

27.06.2016. у 8,50

101

Неблаговремених понуда нема.
Комисија за јавну набавку у саставу: др Владимир Досковић - председник; Мићо Ћировић - члан и Снежана Обреновић- члан, образована
Решењем декана Факултета oд 15.06.2016.године, приступила стручној оцени понуда о чему је дана 29.06.2016. године и сачинила Извештај.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија за јавне набавке је констатовала:

II.
1.

Приспеле понуде су благовремене.
У поступку прегледа и оцена понуда, Комисија за јавне набавке је утврдила:
1

Редни број

I.

Понуђач

Изјава
понуђача о
испуњености
услова из чл.
75.ЗЈН

1.

„SOLE – KOMERC“, d.о.о.
Београд

2.

ЈП ЕПС Београд Огранак РБ Колубара
Лазаревац

достављена

3.

Tropikal BGD d.o.o.Београд

достављена

2

3

4

понуда се
подноси:

Изјава
понуђача о
независној
понуди

Образац
структуре
понуђене цене

самостално

достављена

достављена

достављена
самостално

самостално

достављена

достављена

5

Изјава понуђача
о поштовању
обавеза
пз важећих
прописа
заштита на
раду и др.

6.

Извештај
о
испитивању
угља

достављена

достављен

достављена

достављен

достављена

достављен

достављена

достављена

1) Понуда понуђача Tropikal BGD d.o.o. Београд је неодговарајућа, сагласно члану 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама, којом је
утврђено да је одговарајућа понуда, она понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације, па исту треба
одбити из разлога:
- Извештај о испитивању физичко-хемијских карактеристика угља бр.21/16 од 02.03.2016.године, који је сачинио Рударски институт Д.О.О.
Београд, садржи делимично техничку и елементарну анализу узорка: сушени угаљ, сепарисани „Вреоци“ Асортиман „ комад“, а у техничкој
спецификацији је наведен сушени угаљ Асортиман: „ комад коцка“, па се исти не може прихватити као доказ за испуњеност услова техничке
спецификације добара– угља.
Понуђена цена: 1.000.000,00 динара без ПДВ-а;
2) Понуде понуђача: „SOLE – KOMERC“, d.о.о. Београд и ЈП ЕПС Београд - огранак РБ Колубара Лазаревац су одговарајуће и прихватљиве у
смислу члана 3. став 1. тачка 32) и тачка 33) ЗЈН, јер садрже доказе о испуњавању обавезних у складу са чланом 75. ЗЈН, да потпуно испуњавају све
техничке спецификације и понуђена цена наведених понуђача не прелазе процењену вредност јавне набавке мале вредности.
Понуђена цена не прелази процењену вредност јавне набавке мале вредности добара из Одлуке о покретању поступка јавне набавке.
Понуђена цена:
- „SOLE – KOMERC“, d.о.о. Београд је 760.000,00 без ПДВ-а, рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда ;
- ЈП „ ЕПС“- Београд огранак РБ Колубара Лазаревац је је 702.545,00 без ПДВ-а, рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.

2.
Комисија је извршила стручну оцену понуда уз примену критеријума за оцењивање понуда: „економски најповољнија понуда“, рангирањем
понуда на основу следећих елемента критеријума и пондера:
1.
2.

Цена
Удаљеност
Укупно:

Ставка 1.

90 пондера
10 пондера
100 пондера

Цена - 90 пондера, израчунава се по следећој формули:

П мин (најниже понуђена цена )
 90  Бп (бој пондера по критеријуму цена )
Пп (цена из понуде за коју се израчунава број пондера)
Ставка 2. Удаљеност ( раздаљина од места испоруке угља до Чачка ) – 10 пондера, израчунава се по следећој формули:

Л мин (најкраћа понуђена удаљеност)
 10  Б пл (бој пондера по критеријуму  удаљеност)
Л п ( удаљеност из понуде за коју се израчунава број пондера)

Применом критеријума, Комисија је утврдила пондере и то:
Редни
број

1.

2.

Назив понуђача

„SOLE – KOMERC“, d.о.о.
Београд
ЈП ЕПС Београд Огранак РБ КОЛУБАРА
Лазаревац

1.
Понуђена цена без ПДВ
Број пондера

2.
Удаљеност
Број пондера

760.000,00

90 км

83,19 пондера
702.545,00

7,78 пондера
70 км

90 пондера

10 пондера

Укупан број
пондера ( 1+2)

90,97

100

III. Предлог Комисије за јавну набавку:

Комисија предлаже Наручиоцу да, у складу са чланом 107. ЗЈН, приспеле прихватљиве понуде вреднује применом критеријума економски
најповољнија понуда и да изврши рангирање коначних вредности понуде, на следећи начин:

Редни
број

Понуђач

1.

ЈП ЕПС Београд Огранак РБ КОЛУБАРА
Лазаревац

2.

„SOLE – KOMERC“, d.о.о.
Београд

Понуђена цена
(у динарима без ПДВ-а)

Понуђена цена
(у динарима са ПДВ-м)

702. 545,00

843.054,00

760.000,00

912.000,00

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, а у складу са стручном оценом понуда и извршеним рангирањем исправних и прихватљивих
понуда из Извештаја о стручној оцени понуда, Комисија за јавну набавку је утврдила да је најповољнија понуда:
-

ЈП ЕПС Београд - Огранак РБ КОЛУБАРА Лазаревац, Светог Саве бр.1., са самосталном понудом од 17.06.2016. године.

