ЈП „ Зоолошки врт“ Бор
Др.Миловановића бб
Број: 96/2016
Датум, 12.02.2016.год.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и на
основу извештаја о стручној оцени понуда, в.д.директора ЈП „Зоолошки врт“ Бор , доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Ред. Бр. ЈН-3/2016
Додељује се уговор најповољнијем понуђачу – Пољопривредно газдинство Матејић Животе, из села Луково
на основу понуде заведне код наручиоца под бројем. 92/2016 од 10.02.2016 за набавку-Сено за исхрану копитара
и папкара у Зоо врту у укупном износу од 300.500 дин ( без ПДВ-а) у сукцесивној испоруци до краја текуће године.
Одлука ће бити објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници у року од три дана од дана
доношења исте.
Образложење
В.д.директора ЈП„Зоолошки врт“ Бор је дана 28.01.2016. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности број 69/2016 за набавку добра - Сено за исхрану копитара и папкара у Зоо врту у
сукцесивној испоруци до краја текуће године.
-редни број јавне набавке – ЈН-3/2016
Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки ЈП „ Зоолошки врт“ Бор, број 06/2016 oд дана
13.01.2016.године (План јавних набавки - редни брoj ЈН -3/2016) - Сено за исхрану копитара и папкара у Зоо врту у
сукцесивној испоруци до краја текуће године, ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН): 15712000 - сува
сточна храна, позиција 22.5, у финансијском плану ЈП „ Зоолошки врт“ Бор бр.05/2016 од 13.01.2016.год –
поступак јавне набавке мале вредности.
Укупна процењена вредност јавне набавке је износ од 600.000,00 динара без ПДВ-а за коју се спроводи
поступак јавне набавке мале вредности.
Позив и конкурсна документација су објављени дана 29.01.2016.године на Порталу јавних набавки и на
интернет страници Наручиоца www.zoovrtbor.com.
Разлози и околности које оправдавају примену поступка јавне набавке мале вредности: Обзиром да је
процењена вредност јавне набавке - Сено за исхрану копитара и папкара у Зоо врту у сукцесивној испоруци до
краја текуће године у укупном износу од 600.000 динара без ПДВ-а , поступак је покренут на основу члана 39.
став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Критеријум за оцену понуда је била „најниже понуђена цена“ .

Благовремено, тј. до дана 10.02.2016.године до 11,00 сати пристигле су шест понуде и то понуде понуђача:
Редни
број

Број под којим је
понуда заведена
код Наручиоца

1.

83/2016

2.

84/2016

Назив понуђача
Пољопривредно газдинство
Мартиновић Новице
Село Лука, Бор
Енергос доо
Орид, Шабац

Датум
пријема

Час

04.02.2016.

10,25h

05.02.2016.

10,08h

3.

87/2016

Пољопривредно газдинство
Антанасковић Ненада
Село Брестовац, Бор

09.02.2016.

10,48h

4.

90/2016

БМС-М ПЛУС ДОО Злот
Село Злот, Бор

09.02.2016.

09.20h

5.

92/2016

10.02.2016.

09.30h

6.

93/2016

10.02.2016.

09.54h

Пољопривредно газдинство
Матејић Животе
Село Луково, Бољевац
Пољопривредно газдинство
Анђелић Радета
Село Оштрељ, Бор

Неблаговремено приспелих понуда није било.
У поступку јавне набавке мале вредности су учествовали следећи понуђачи и дали следеће услове:
1. Назив понуђача: Пољопривредно газдинство Мартиновић Новице, село Лука, Бор
- Број понуде заведене код Понуђача : /

од _ /

.године

Укупна вредност понуде без ПДВ-а
Укупан износ ПДВ-а
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом

555.000,00 динара
/
555.000,00 динара

Остали техничко комерцијални услови:
Место испоруке
Рок и начин плаћања
Рок испоруке
Рок важења понуде ( мин. 30 дана од дана отварања
понуда )

Франко ЈП „Зоолошки врт“ Бор
30 дана од дана испоруке
3 дана од дана пријема наруџбенице
__45_ дана од дана отварања понуда

2. Назив понуђача: Енергос доо, Орид, Шабац
- Број понуде заведене код Понуђача : 161/16 од 01.02.2016.године

Укупна вредност понуде без ПДВ-а
Укупан износ ПДВ-а
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом

1.545.000,00 динара
154.500,00 динара
1.699.500,00 динара

Остали техничко комерцијални услови:
Место испоруке
Рок и начин плаћања
Рок испоруке
Рок важења понуде ( мин. 30 дана од дана отварања
понуда )

Франко ЈП „Зоолошки врт“ Бор
45
дана од дана испоруке
___1_ дана од дана пријема наруџбенице
__30__дана од дана отварања понуда

3. Назив понуђача: Пољопривредно газдинство Антанасковић Ненада, село Брестовац, Бор
- Број понуде заведене код Понуђача : / _ од _____/____.године

Укупна вредност понуде без ПДВ-а
Укупан износ ПДВ-а
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом

309.000,00 динара
/
309.000,00 динара

Остали техничко комерцијални услови:
Место испоруке
Рок и начин плаћања
Рок испоруке
Рок важења понуде ( мин. 30 дана од дана отварања
понуда )

Франко ЈП „Зоолошки врт“ Бор
__30_ дана од дана испоруке
__5__ дана од дана пријема наруџбенице
__30__дана од дана отварања понуда

4. Назив понуђача: БМС-М ПЛУС ДОО ЗЛОТ, село Злот, Бор
и подизвођач Кринић Властимир, село Шарбановац, Бор
- Број понуде заведене код Понуђача : _05/2016_ од10.02.2016. године

Укупна вредност понуде без ПДВ-а
Укупан износ ПДВ-а
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом

320.000,00 динара
32.000,00 динара
352.000,00 динара

Остали техничко комерцијални услови:
Место испоруке
Рок и начин плаћања
Рок испоруке
Рок важења понуде ( мин. 30 дана од дана отварања
понуда )

Франко ЈП „Зоолошки врт“ Бор
_ /__ дана од дана испоруке
__/__ дана од дана пријема наруџбенице
__/__дана од дана отварања понуда

5. Назив понуђача: Пољопривредно газдинство Матејић Животе, село Луково, Бољевац
- Број понуде заведене код Понуђача : _1_ од 05.02.2016..године

Укупна вредност понуде без ПДВ-а
Укупан износ ПДВ-а
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом

300.500,00 динара
/
300.500,00 динара

Остали техничко комерцијални услови:
Место испоруке
Рок и начин плаћања
Рок испоруке
Рок важења понуде ( мин. 30 дана од дана отварања
понуда )

Франко ЈП „Зоолошки врт“ Бор
__30_ дана од дана испоруке
_3___ дана од дана пријема наруџбенице
__45__дана од дана отварања понуда

6. Назив понуђача: Пољопривредно газдинство Анђелић Радета, село Оштрељ, Бор
- Број понуде заведене код Понуђача : _/_ од ______/___.године

Укупна вредност понуде без ПДВ-а
Укупан износ ПДВ-а
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом

314.000,00 динара
/
314.000,00 динара

Остали техничко комерцијални услови:
Место испоруке
Рок и начин плаћања
Рок испоруке
Рок важења понуде ( мин. 30 дана од дана отварања
понуда )

Франко ЈП „Зоолошки врт“ Бор
_30_ дана од дана испоруке
_5__ дана од дана пријема наруџбенице
__45_дана од дана отварања понуда

Комисија за јавну набавку је приликом прегледа, разматрања и стручне анализе понуда Понуђача учесника у поступку јавне набавке, константовала да има НЕПРИХВАТЉИВНИХ ПОНУДА и то:
Понуђач Енергос доо, Шабац-Орид, доставио је пунуду заведену по бројем 161/16 од 01.02.2016.године.
Укупну вредност понуде коју је понудио понуђач Енергос доо је изнад процењене вредности наручиоца и из тог
разлога је константовано да је понуда понуђача Енергос доо, неприхватљива понуда.
Понуђач БМС-М ПЛУС ДОО ЗЛОТ, село Злот, Бор, доставио је понуду са подизвођачем, број понуде
05/2016 од 10.02.2016. године. Понуђач није поступио у складу са захтевима из конкуресне документације и
подизвођачу поверио проценат укупне вредности 100%. У конкурсној документацији на страни 11 од 27 под тачком
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ наведенео је да „Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да
у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача„. Понуђач БМС-М ПЛУС ДОО такође у образцу понуде и у моделу уговора није навео рок и
начин плаћања и рок испоруке што комисија за јавну набавку не може утврдити. На основу свега горе наведеног
комисија је какстантовала да је понуда понуђача БМС-М ПЛУС ДОО ЗЛОТ, село Злот, Бор коју је доставио са
подизвођачем, неприхватњива понуда.

