Република Србија
ОСНОВНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
IV Су-22 102/2018
ЈНМВ 5/2018
Дана 04.10.2018. године
Пожаревац

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/2012 и 14/2015), доносим:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
ЈНМВ.БР.5/2018
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ ПОНУЂАЧИМА:
I партија – угаљ
„MIGOMI COMPANY“ ДОО БЕОГРАД, Предузеће за трговину и услуге,
Далматинска 25, 11120 Београд, МБ: 17093711, ПИБ: 100218083, који је за 15 тона
мрког угља „Бановићи“, сепарисан, прани, гранулација коцка 30-65 мм, 18.200
кј/кг, понудио укупну цену од 172.350,00 дин. без ПДВ-а, тј. 206.820,00 дин. са ПДВом.
II партија – дрва
СР „ТРАНСКОП НЕРЕСНИЦА“, Борогић Зденко предузетник, Нересница бб,
12242 Нересница, МБ: 56310827, ПИБ: 103146977, који је за 50 прм (просторних
метара) букових дрва I класе - цепанице, полутке, облице, понудио укупну цену од
272.727,50 дин. без ПДВ-а, тј. 300.000,00 дин. са ПДВ-ом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наручилац је дана 19.09.2018. године донео Одлуку о покретању поступка
јавне набавке мале вредности број: 5/2018 (IV Су-22 102/2018).
Позив за подношење понуде објављен је, дана 20.09.2018. године, на
порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о
отварању понуда број: IV Су-22 102/2018 од 02.10.2018. године, Комисија за јавну
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набавку (у даљем тексту: Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој у
Извештају од 04.10.2018. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:
Предмет јавне набавке су добра – угаљ и дрва за огрев.
Општи речник набавки је: 09111100 и 03413000.

2. Процењена вредност јавне
500.000,00 динара без ПДВ-а.

набавке

за

обе

партије

укупно

износи:

Процењена вредност јавне набавке за сваку партију понаособ:
I партија - угаљ: 190.000,00 динара са ПДВ-ом,
II партија - дрва: 310.000,00 динара са ПДВ-ом.

Партије

Добра

I партија:

мрки угаљ „Бановићи Коцка“, сепарисан,
прани, гранулација коцка 30-65 мм, 18.200 кј/кг
или одговарајуће (у смислу ценовног ранга и
квалитета)

II партија:

букова дрва I класе - цепанице, полутке,
облице или одговарајуће (у смислу ценовног
ранга и квалитета)

Количина

Процењена вредност
без ПДВ-а

15 t

190.000,00

50 прм
(просторних
метара)

310.000,00

3. Подаци из Плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
▪ редни број набавке: 1.1.4
▪ предмет набавке: добра
▪ врста поступка набавке је јавна набака мале вредности
▪ оквирни датум покретања поступка је септембар 2018. године,
оквирни датум закључења уговора је октобар 2018. године, оквирни датум
извршења уговора је октобар 2018. године
▪ разлози и оправданост набавке: угаљ и дрва за огрев запослених у
Судској јединици у Кучеву
▪ наручилац је утврдио процењену вредност набавке на основу
потрошње из претходне године, и текућих цена на тржишту

4. У поступку јавне набавке учествовало је 4 (четири) понуђача:
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Редни
број
1.
2.
3.
4.

Назив и седиште понуђача
„Migomi Company“ ДОО Београд, Далматинска 25, 11120 Београд
СТР „Дрвар“ Нови Бечеј, Петра Драпшина 69, 23272 Нови Бечеј
“Good Will - WG” Београд, Жоржа Клемансоа 19/IV, 11000 Београд
СР „Транскоп Нересница“, Нересница бб, 12242 Нересница

5. У првој партији – угаљ, једна понуда је одбијена као неодговарајућа и
неприхватљива, и то понуђача СТР „Дрвар“ Нови Бечеј.
У другој партији – дрва, једна понуда је одбијена као неодговарајућа и
неприхватљива, и то понуђача СТР „Дрвар“ Нови Бечеј јер понуђена укупна цена
премашује процењену вредност партије.

Партија

Добро

Количина

Цена по
јединици
добара у
дин. без
ПДВ-а

Цена по
јединици
добара у
дин. са
ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

I

Мрки угаљ
„Миљевина“, коцка,
сепарисан, прани,
гранулација коцка 3065 мм, 18.200 кј/кг

15 тона

9.490,00

11.388,00

142.350,00

170.820,00

II

Букова дрва I класе цепанице, полутке,
облице

50
просторних
метара

6.300,00

6.930,00

315.000,00

346.500,00

Понуда понуђача СТР „Дрвар“ Нови Бечеј, за прву партију - угаљ, није
одговарајућа јер по оцени комисије мрки угаљ „Миљевина“ није одговарајући, односно
није идентичног квалитета и истог ценовног ранга са траженим мрким угљем
„Бановићи“, који је наведен као репер и пример којим понуђачи треба да се руководе
приликом подношења понуда са другим одговарајућим врстама, тј. маркама
(произвођачима) угља.
У достављеним произвођачким спецификацијама и извештајима о
испитивању, предметни угаљ има тражену калоријску вредност.
Угаљ „Миљевина“ има јефтинију цену на тржишту, те није истог
ценовног ранга, а такође није ни истог квалитета, јер садржи камен који остаје у
ложишту након одређеног времена ложења, те долази до зачепљења и запушавања
котла, због чега се котао мора учестало чистити.
Угаљ „Миљевина“ садржи у себи камен који је препознатљив када се
угаљ осуши, а што уопште није случај код угља „Бановићи“.
Сходно наведеном, комисија сматра да понуђени угаљ „Миљевина“ није
одговарајући, односно да не испуњава тражени квалитет и није истог ценовног ранга
као угаљ „Бановићи“.
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Партија

Неодговарајућа понуда и разлози неприхватљивости

I

СТР на велико и
мало „Дрвар“ из
Новог Бечеја

Понуђени угаљ „Миљевина“ није истог
ценовног ранга и не одговара по квалитету
угљу „Бановићи“, јер садржи у себи камен
који доводи до зачепљења котла након
извесног периода коришћења

Примена члана 3. став 1.
тачка 32. ЗЈН – понуда
не испуњава све тражене
техничке спецификације

II

СТР на велико и
мало „Дрвар“ из
Новог Бечеја

Понуђена цена без ПДВ-а: 315.000,00
Процењена вредност без ПДВ-а: 310.000,00

Понуђена укупна цена
премашује процењену
вредност партије

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
7. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора
I ПАРТИЈА – УГАЉ

Понуђач

Понуђено добро

Количина

Цена по
јединици
добара у
дин. без
ПДВ-а

„Migomi
Company
“ ДОО
Београд

Мрки угаљ „Бановићи
Коцка“, сепарисан,
прани, гранулација
коцка 30-65 мм, 18.200
кј/кг

15 тона

11.490,00

13.788,00

172.350,00

206.820,00

1.

Мрки угаљ „Бановићи“
коцка, сепарисан, прани,
гранулација коцка 30-65
мм, 18.200 кј/кг

15 тона

11.850,00

14.220,00

177.750,00

213.300,00

2.

“Good
Will WG”
Београд

Цена по
јединици
добара у
дин. са
ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

Рангирање

II ПАРТИЈА – ДРВА

Партија

Понуђено добро

Количина

Цена по
јединици
добара у
дин. без
ПДВ-а

Цена по
јединици
добара у
дин. са
ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

Рангирање

„Migomi
Company“ ДОО
Београд

Букова дрва I
класе - цепанице,
полутке, облице

50
просторних
метара

5.750,00

6.325,00

287.500,00

316.250,00

2.

“Good Will WG” Београд

Букова дрва I
класе - цепанице,
полутке, облице

50
просторних
метара

6.150,00

6.765,00

307.500,00

338.250,00

3.

СР „Транскоп
Нересница“

Букова дрва I
класе - цепанице,
полутке, облице

50
просторни
х метара

5.454,55

6.000,00

272.727,50

300.000,00

1.
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Додатни критеријуми:
Рок испоруке добара

Гарантни рок за испоручена
добра

СТР „Дрвар“ Нови Бечеј

10 дана

60 дана

„Migomi Company“ ДОО Београд

9 дана

60 дана

“Good Will - WG” Београд

10 дана

60 дана

СР „Транскоп Нересница“

5 дана

65 дана

Понуђач

Сходно члану 3. став 1. тачка 32. и 33. ЗЈН, одговарајућа понуда је
понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке
спецификације, а прихватљива 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.
Понуде су примљене од стране наручиоца у року одређеном у позиву за
подношење понуда, те су благовремене.
Именовани понуђачи су испунили све обавезне и додатне услове за учешће
у поступку и понуђене укупне цене за предметна добра не премашују износ процењене
вредности набавке.
Наведене понуде не ограничавају, нити условљавају права наручиоца, или
обавезе понуђача.
Сходно члану 93. став 4. и 5. ЗЈН, комисија је проверила збир јединичних
цена код свих понуђача и нису утврђене рачунске грешке тј. разлика између
јединичних и укупних цена.

8. Комисија констатује да су најповољније понуде понуђача:
I партија – угаљ
„MIGOMI COMPANY“ ДОО БЕОГРАД, Предузеће за трговину и услуге,
Далматинска 25, 11120 Београд, МБ: 17093711, ПИБ: 100218083, који је за 15 тона
мрког угља „Бановићи“, сепарисан, прани, гранулација коцка 30-65 мм, 18.200
кј/кг, понудио укупну цену од 172.350,00 дин. без ПДВ-а, тј. 206.820,00 дин. са ПДВом.
II партија – дрва
СР „ТРАНСКОП НЕРЕСНИЦА“, Борогић Зденко предузетник, Нересница бб,
12242 Нересница, МБ: 56310827, ПИБ: 103146977, који је за 50 прм (просторних
метара) букових дрва I класе - цепанице, полутке, облице, понудио укупну цену од
272.727,50 дин. без ПДВ-а, тј. 300.000,00 дин. са ПДВ-ом.
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На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року
од пет дана од дана објављивања одлуке на порталу Управе за јавне набавке.
Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки, а предаје наручиоцу.
***Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара
(број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број ЈНМВ.5/2018, сврха: ЗЗП, Основни суд у
Пожаревцу“, ЈНМВ.5/2018, корисник: Буџет Републике Србије). ***

ПРЕДСЕДНИК
ОСНОВНОГ СУДА У ПОЖАРЕВЦУ
ДОБРИЦА ЖИВКОВИЋ

