
      

ЈКП “ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“
Број: 882/20-ЈНMВ-У-17/2020 (1.2.10)
Датум: 25.3.2020. год.
Ч А Ч А К 

На  oснову члана  108.  Закона  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник  РС“  бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке
мале вредности услуга бр. 867/20-ЈНМВ-У-16/20 (1.2.10) од 23.3.2020. године, доносим 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ  НАБАЦИ  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  УСЛУГА –  различити  браварски
радови,  редни  број  јавне  набавке  ЈНМВ-У-17/20 (1.2.10)  ДОДЕЉУЈЕ СЕ  ПОНУЂАЧУ:
Занатска задруга „Универзал“, Чачак, Браће Глишића бр.  7,  Чачак, матични број 07182279,
ПИБ: 101117599, текући рачун 155-913-84 код Халк банке, тел: 032/328-180.

Образложење

Комисија  за  јавну  набавку,  образована  решењем  наручиоца  број:  721/20-ЈНМВ-У-
17/20 (1.2.10)  од  10.3.2020.  године,  у  поступку  јавне  набавке  мале вредности  услуга –
различити браварски радови, на основу члана 105. Закона о јавним набавкама, поднела је
Извештај о стручној оцени понуда 867/20-ЈНМВ-У-16/20 (1.2.10) од 23.3.2020. године.          

Предмет јавне набавке је услуга - различити браварски радови – ОРН - 44200000

За набавку ове услуге предвиђена су средства  у  Програму пословања предузећа за
2020. годину.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 2.500.000,00 динара. 

Основни подаци о понуђачима: 

-  Занатска задруга  „Универзал“, Чачак, Браће Глишића  бр.  7,  Чачак, матични број
07182279, ПИБ: 101117599, текући рачун 155-913-84 код Халк банке, тел: 032/328-180.

У  овој  набавци  поднета је једна понуда,  која  је  благовремена,  прихватљива  и
одговарајућа. 

Уз понуду је достављена следећа документација: 
- Решењем БПН 608/2013 ОД 15.10.2013. Универзал - Занатска задруга Чачак, уписана је у
регистар понуђача. Информација је доступна на сајту www.apr.gov.rs
- Финансијски капацитет: да је у претходној обрачунској години остварио укупан бруто приход
у минималном износу од 5.000.000,00 динара. Доказ: биланс успха за период од 01.01.2018.
до 31.12.2018. године. Биланс успеха за период  од 01.01.2019. до 31.12.2019. године.
-  Технички  капацитет:  да  понуђач  примењује  систем  менаџмента  квалитета  у  складу  са
захтевима  стандарда  који  се  односе  на  област  и  то:  SRPS  ISO  9001:2008,  SRPS  ISO
14001:2005, SRPS OH SAS 18001:2008. Доказ: фотокопија важећих сертификата да је систем
менаџмента  који  примењује  понуђач  усаглесшен  са  захтевима  стандарда   SRPS  ISO
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9001:2008,  SRPS  ISO  14001:2005,  SRPS  OH  SAS  18001:2008,  који  се  односи  на  целу
организацију за извођење свих врста браварских услуга.
- Кадровски капацитет: - да понуђач има најмање 3 запослена бравара на неодређено време
или одрђено  време или ангажованих лица по основу уговора  ван радног  односа.  Доказ:
Уговор  о  удруживању  рада  и  средстава  између  Занатске  задруге  “Универзал”  Чачак  и
Задругара Слободана Мојсиловића број 7-7595 од 04.03.2011. године и М образац; 
-  Уговор  о  удруживању рада  и  средстава  између  Занатске  задруге  “Универзал”  Чачак  и
Задругара  Милана  Лукића  број  7-7667  од  13.05.2016.  године  и  М  образац;Уговор  о
удруживању  рада  и  средстава  између  Занатске  задруге  “Универзал”  Чачак  и  Задругара
Младена Раичића број 7-7657 од 26.04.2018. године ;Уговор о удруживању рада и средстава
између Занатске задруге “ Универзал” Чачак и Задругара Зорица Радовановић број 7-7715 од
19.07.2019.  године  ;Уговор  о  удруживању  рада  и  средстава  између  Занатске  задруге  “
Универзал” Чачак и Задругара Зорица Илијом Ристовићем број 7-7603 од 25.05.2012. године;
- да понуђач има најмање једног запосленог дипломираног инжењера са лиценцом 330 на
неодређено  или  одређено  време  или  ангажованих  лица  по  основу  уговора  ван  радног
односа. Доказ:  лиценца  одговорног  пројектанта-  Слободан  Р.  Мојсиловић-дипломирани
машински инжењер са потврдом лиценце број 330900504.

Начин примене методологије доделе пондера: У овом случају методологија је била
„најниже понуђена цена“,  а једина рангирана понуда  Занатска задруга  „Универзал“, Чачак,
Браће Глишића бр. 7,  Чачак, матични број 07182279, ПИБ: 101117599, текући рачун 155-913-
84  код  Халк банке, тел:  032/328-180 – је понудила јединичне цене у укупној вредности у
износу  од  14.185,00 динара  без  ПДВ-а,  а  све  до  уговорене  вредности  до  2.500.000,00
динара.

Разматрајући понуду и критеријум за доделу уговора, комисија сматра да уговор треба
доделити: Занатска задруга „Универзал“, Чачак, Браће Глишића бр.  7,  Чачак, матични број
07182279, ПИБ: 101117599, текући рачун 155-913-84 код Халк банке, тел: 032/328-180.

Са изложеног одлучено је као у изреци.

ПОУКА:  Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права републичкој
комисији, а предаје се наручиоцу, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања одлуке на
Порталу за јавне набавке и интернет страници предузећа.
 

                                                                                                             ДИРЕКТОР 
                                                                                                     Драган Николић, ср

www.gradskozelenilocacak.rs                                                                                        Ул. Симе Сараге бр. 71, Чачак


