Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Апатин
ЈП Путничко пристаниште и марина “Апатин”
Број: 58I/2020
Датум: 24.04.2020. године
Апатин
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), Директор ЈП Путничко пристаниште и марина „Апатин”, дана 24.04.2020.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Уговор за јавну набавку услуга – бр. 1/2020 – Услуга чишћења додељују се понуђачу:
АНАКОНДА СЕКЈУРИТИ
ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА 2, 25 000 СОМБОР
Образложење
Наручилац ЈП Путничко пристаниште и марина „Апатин”, је спровела поступак јавне набавке услуга – бр. 1/2020 –
Услуга чишћења, а на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 58I/2020 од дана 06.04.2020. године.
У смислу члана 57. Закона, дана 07.04.2020. године позив за подношење понуда и конкурсна документација
објављени су на Порталу јавних набавки, и интернет страници наручиоца. Рок за достављање понуда је био до 15.04.2020.
године до 12,00 часова.
Поступак отварања понуда вођен је дана 15.04.2020. године са почетком у 12,30 часова. На основу члана 104.
став 6. Закона, записник о отварању понуда достављен је понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.
Након отварања понуда, приступило се стручној оцени понуда и сачинио извештај о њој.
У извештају о стручној оцени понуда, бр. 58I/2020, од дана 23.04.2020. године, констатовано је
следеће:
Предмет и процењена вредност јавне набавке

Предмет јавне набавке: Набавка услуга бр.1/2020- Услуга чишћења
Назив и ознака из општег речника набавки:
ОРН:
90919200- услуга чишћења канцеларија
Врста поступка јавне набавке – предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.
Процењена вредност јавне набавке:
1.625.000,00 динара без ПДВ
Благовремено, тј. до дана 15.04.2020. године до 12,00 часова, пристигла је понуда следећег понуђача:
Р.бр.

1.
2.
3.

Назив понуђача
ОБЕЛИКС ПЛУС
НИКОЛЕ ПАШИЋА 48, 31 000 УЖИЦЕ
ИМПЕРИЈАЛ ПЛУС ДОО
ВУЈАДИНА СЕКУЛИЋА 47, 25 000 СОМБОР
АНАКОНДА СЕКЈУРИТИ
ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА 2, 25 000 СОМБОР

Број под којим је
понуда заведена/број
из интерне доставне
књиге
60У/20
61У/20
62У/20

Датум и час
пријема
14.04.2020.
13:24 часова
15.04.2020.
11:48 часова
15.04.2020.
11:55

Отварање понуда:
Назив понуђача:
ОBELIX PLUS
НИКОЛЕ ПАШИЋА 48, 31 000 УЖИЦЕ
Самостално подноси понуду.
Понуђена цена без ПДВ-а: 1 584 000,00 динара;
Јединична цена по сату без пдв-а 358,68 динара
Понуђена цена са ПДВ-ом: 1 900 800,00 динара
Рок плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна
Рок важења понуде : 61 дана
ИМПЕРИЈАЛ ПЛУС ДОО
ВУЈАДИНА СЕКУЛИЋА 47, 25 000 СОМБОР
Самостално подноси понуду.
Понуђена цена без ПДВ-а: 1 262 976 ,00динара
Јединична цена по сату без пдв-а 286,00 динара
Понуђена цена са ПДВ-ом: 1 515.571,00 динара
Рок плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна
Рок важења понуде : 60 дан
АНАКОНДА СЕКЈУРИТИ
ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА 2, 25 000 СОМБОР
Самостално подноси понуду.
Понуђена цена без ПДВ-а: 103.040,00 динара
Јединична цена по сату без пдв-а 280,00 динара
Понуђена цена са ПДВ-ом: 123.648,00
Рок плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна
Рок важења понуде : 90 дана
Критеријум за доделу уговора:
Одлука о додели уговора за јавну набавку услуга бр. 1/2020 – Услуга чишћења, донета је на основу критеријума „најнижа
понуђена цена“.
У вези са рангирањем понуда, Комисија за јавну набавку је од свих понуђача захтевала додатна изјашњења у складу са чланом
93. ЗЈН. Наиме, Конкурсном документацијом, у делу V Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 10. Начин на који
мора бити наведена и изражена цена у понуди, наведено је да ће Комисија као меродавну узимати јединичну цену, што је у
складу са одредбама ЗЈН.
У делу Образац понуде, наведено је само да се уписује Укупна вред. понуде без ПДВ-а, без одређења која је то вредност. У
делу Структуре цене, на основу које се вредност у Обрасцу понуде и уноси, наведено је да понуђач уписује једниничну цену
без ПДВ-а по радном сату (јединица мере) и укупну цену без ПДВ-а где поново није наведено шта подразумева укупну цену
(у опису услуге у обрасцу је наведен месечни фонд сати), па су понуђачи неспорно могли схватити да се уписује укупна цена
за један месец или укупна цена за период важења уговора.
При томе, у Структури цене наведено је да укупна цена служи само за упоређивање приспелих понуда. Количине наведене у
техничкој спецификацији су оквирне. Уговор ће се потписати на основу јединичних цена из обрасца понуде. Укупна вредност
уговора не може прећи вредност процењене вредности јавне набавке.
Како је неспорно да у оба случаја (ако је као укупна цена наведена укупна месечна цена или укупна цена за период важења
уговора) Наручилац не може понуду одбити као неприхвативу, па чак и уколико је укупна цена погрешна услед рачунске
грешке, Наручилац је позвао све понуђаче да се изјасне о ценама на месечном нивоу и за период важења уговора, узимајући у
обзир јединичну цену коју је понуђач навео у понуди.
С обзиром на то, сви понуђачи јесу пониудили јединичне цене по радном сату, али су као укупну вредност услед наведеног у
конкурсној документацији, наводили цену за један месец или укупну цену за период важења уговора.
Након примљених изјашњења, Комисија за јавну набавку је рангирала понуде према понуђеној укупној вредности за период
важења понуда, ради примене критеријума за доделу уговора, и то:

Р.бр.
1.

2.

3.

Назив понуђача

Јединична цена по
радном сату, без ПДВ-а

Укупна понуђена цена за
период важења уговора,
без ПДВ-а

280,00 динара

1.236.480,00 динара

286,00 динара

1.262.976,00 динара

358,68 динара

1.584.000,00 динара

АНАКОНДА СЕКЈУРИТИ
ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА 2, 25 000
СОМБОР
ИМПЕРИЈАЛ ПЛУС ДОО
ВУЈАДИНА СЕКУЛИЋА 47, 25 000
СОМБОР
ОBELIX PLUS
НИКОЛЕ ПАШИЋА 48, 31 000
УЖИЦЕ

Назив понуђача коме се додељује уговор:
АНАКОНДА СЕКЈУРИТИ
ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА 2, 25 000 СОМБОР

На основу горе изнетог, одлучено је као у изреци ове одлуке.
Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет)
дана од дана објављиваља Одлуке на Порталу јавних набавки, на начин предвиђен чланом 149. Закона.

