Република Србија
ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
Ул.Пролетерских бригада бб
Број: I-404/1-84/2016
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Куршумлија

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2012 и 68/2015), Председник општине Куршумлија доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка контејнера за
рециклажни отпад, канти и опреме за сортирање и складиштење у оквиру пројекта
"Увођење примарног раздвајања отпада из домаћинстава путем рециклажних острва у
општини Куршумлија", по партијама, број јавне набавке 84/2016 УГОВОР СЕ
ДОДЕЉУЈЕ понуђачу:
- За Партију 1) Набавка контејнера за рециклажни отпад – „МНГ ПЛАСТИК-ГОГИЋ“
Д.О.О Инђија, ул. Краља Петра I бб, 22000 Инђија, ПИБ 101612478, мат.број
08369623, број рачуна 220-130103-14, заступник Слободан Гогић, као најповољнијем
понуђачу по основу понуде број I-404/1-84-2 од 01.11.2016. године.
Укупна цена: 675.000,00 динара без ПДВ-а, односно 810.000,00 динара са ПДВ-ом;
- За Партију 2) Набавка опреме за сортирање и складиштење – линија за сепарацију
отпада - Друштво за производњу, пружање услуга и промет робе „РУМЕКОН“ Д.О.О
Рума, ул. Вељко Дугошевић број 41, 22400 Рума, ПИБ 104871911, мат.број 20257997,
број рачуна 310-153513-36, заступник Драган Ступар, као најповољнијем понуђачу по
основу понуде број I-404/1-84-1 од 01.11.2016. године.
Укупна цена: 353.000,00 динара без ПДВ-а, односно 423.600,00 динара са ПДВ-ом.
- За Партију 3) Набавка канти за сакупљање мешаног отпада у домаћнствима и канти за
сакупљање отпада у три боје за примарну сепарацију у школама и вртићима – „МНГ
ПЛАСТИК-ГОГИЋ“ Д.О.О Инђија, ул. Краља Петра I бб, 22000 Инђија, ПИБ
101612478, мат.број 08369623, број рачуна 220-130103-14, заступник Слободан
Гогић, као најповољнијем понуђачу по основу понуде број I-404/1-84-2 од 01.11.2016.
године.
Укупна цена: 541.000,00 динара без ПДВ-а, односно 649.200,00 динара са ПДВ-ом;
Ову одлуку у року од три дана објавити на Пoрталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца.
Образложење
Наручилац је дана 19.10.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број I-404/1-84/2016, за јавну набавку добара – Набавка контејнера за рециклажни отпад,
канти и опреме за сортирање и складиштење у оквиру пројекта "Увођење примарног раздвајања
отпада из домаћинстава путем рециклажних острва у општини Куршумлија", по партијама:
Партија 1) Набавка контејнера за рециклажни отпад;
Партија 2) Набавка опреме за сортирање и складиштење – линија за сепарацију отпада;
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Партија 3) Набавка канти за сакупљање мешаног отпада у домаћинствима и канти за
сакупљање отпада у три боје за примарну сепарацију у школама и вртићима.
Процењена вредност јавне набавке у укупном износу без ПДВ-а 2.032.230,00 динара, што по
партијама износи:
Партија 1) Набавка контејнера за рециклажни отпад – 923.750,00 дин.;
Партија 2) Набавка опреме за сортирање и складиштење – линија за сепарацију отпада –
369.479,00 дин.;
Партија 3) Набавка канти за сакупљање мешаног отпада у домаћинствима и канти за
сакупљање отпада у три боје за примарну сепарацију у школама и вртићима – 738.993,00 дин.
Ознака за предметну јавну набавку у речнику јавне набавке: 44613700 - Контејнери за отпад,
44614300 Контејнерски систем за складиштење, 39224330 Канте.
Дана 20.10.2016. године наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних
набавки (шифра 1262659) и интернет страни наручиоца: www.kursumlija.org, у складу са чланом 57.
ЗЈН.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 (две) понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и
саставила извештај.
У извештају о стручној оцени понуда, бр. I-404/1-84/2016 од 02.11.2016. године, комисија за
јавне набавке, констатовала је следеће:
Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда приспело је 2 (две –једна за с
за партију 1 и 3 и 1 за партију 2) благовремене понуде и то:
1.
Друштво за производњу, пружање услуга и промет робе „РУМЕКОН“ Д.О.О
Рума, ул. Вељко Дугошевић број 41, 22400 Рума, ПИБ 104871911, мат.број 20257997, број
рачуна 310-153513-36, заступник Драган Ступар.
Друштво за производњу, пружање услуга и промет робе „РУМЕКОН“ Д.О.О Рума нуди
да контејнере за рециклажни отпад, канти и опреме за сортирање и складиштење у оквиру
пројекта "Увођење примарног раздвајања отпада из домаћинстава путем рециклажних острва у
општини Куршумлија", по партијама, за партију 2) Набавка опреме за сортирање и
складиштење – линија за сепарацију отпада испоручи по следећим условима:
- Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 353.000,00 динара без ПДВ-а, односно
423.600,00 динара са ПДВ-ом;
- Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре/рачуна;
- Рок важења понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда;
- Рок за испоруку 60 дана од дана закључења уговора;
- Гарантни рок по испорученом добру: 12 месеци од испоруке
Комисија је прегледала понуду овог понуђача, те је оценила исту као одговарајућу и
прихватљиву.
2. „МНГ ПЛАСТИК-ГОГИЋ“ Д.О.О Инђија, ул. Краља Петра I бб, 22000 Инђија,
ПИБ 101612478, мат.број 08369623, број рачуна 220-130103-14, заступник Слободан
Гогић.
„МНГ ПЛАСТИК-ГОГИЋ“ Д.О.О Инђија нуди да контејнере за рециклажни отпад, канти и
опреме за сортирање и складиштење у оквиру пројекта "Увођење примарног раздвајања отпада из
домаћинстава путем рециклажних острва у општини Куршумлија", по партијама, за Партију 1)
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Набавка контејнера за рециклажни отпад и Партију 3) Набавка канти за сакупљање мешаног
отпада у домаћинствима и канти за сакупљање отпада у три боје за примарну сепарацију у
школама и вртићима испоручи по следећим условима:
Партија 1) Набавка контејнера за рециклажни отпад:
- Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 675.000,00 динара без ПДВ-а, односно
810.000,00 динара са ПДВ-ом;
- Рок плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре/рачуна;
- Рок важења понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда;
- Рок за испоруку 15 дана од дана закључења уговора;
- Гарантни рок по испорученом добру: 12 месеци од испоруке
Партија 3) Набавка канти за сакупљање мешаног отпада у домаћнствима и канти за
сакупљање отпада у три боје за примарну сепарацију у школама и вртићима:
- Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 541.000,00 динара без ПДВ-а, односно
649.200,00 динара са ПДВ-ом;
- Рок плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре/рачуна;
- Рок важења понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда;
- Рок за испоруку 15 дана од дана закључења уговора;
- Гарантни рок по испорученом добру: 12 месеци од испоруке
Комисија је прегледала понуде овог понуђача за партије 1) и 3), те је оценила исте као
одговарајуће и прихватљиве.
Примљене понуде понуђача које су оцењене као одговарајуће и прихватљиве, комисија рангира
примењујући критеријум за оцењивање понуда „најниже понуђена цена“ на следећи начин:
Партија 1) Набавка контејнера за рециклажни отпад:
Р.б.
Понуђач
1.

„МНГ ПЛАСТИК-ГОГИЋ“ Д.О.О Инђија

„ понуђена цена“
у динарима без ПДВ-а
675.000,00

Партија 2) Набавка опреме за сортирање и складиштење – линија за сепарацију отпада:
Р.б.
Понуђач
„ понуђена цена“
у динарима без ПДВ-а
1.
Друштво за производњу, пружање услуга и
353.000,00
промет робе „РУМЕКОН“ Д.О.О Рума
Партија 3) Набавка канти за сакупљање мешаног отпада у домаћнствима и канти за
сакупљање отпада у три боје за примарну сепарацију у школама и вртићима:
Р.б.
Понуђач
„ понуђена цена“
у динарима без ПДВ-а
1.
„МНГ ПЛАСТИК-ГОГИЋ“ Д.О.О Инђија
541.000,00
На основу извршене стручне оцене понуда, примењујући критеријум „најниже понуђена
цена“, у складу са чланом 105 став 2 тачка 7 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2012 и 68/2015) комисија је предложила да се у јавној набавци добара број 84/2016 –
Набавка контејнера за рециклажни отпад, канти и опреме за сортирање и складиштење у оквиру
пројекта "Увођење примарног раздвајања отпада из домаћинстава путем рециклажних острва у
општини Куршумлија", по партијама, за Партију 1) Набавка контејнера за рециклажни отпад додели
уговор понуђачу „МНГ ПЛАСТИК-ГОГИЋ“ Д.О.О Инђија, као најповољнијем понуђачу, за партију
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