
 

 

Наручилац ЈП „Водоканал“ Бечеј 
Адреса Данила Киша 8/а 
Место Бечеј 

Број 1002 
Датум 13.10.2016.годинe 

 

На основу члана 108. и 112. Закона о јавним набавкама ("Службeни глaсник РС", брoj 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), директор ЈП „Водоканал“ Бечеј доноси следећу  

ОДЛУКУ 

О додели уговора у поступку јавне набавке 

Набавка услуге одржавања и поправки возила, шифра OРН 50112000 и 50114000 

 

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача МОТОРФЛЕКС-РЕМОНТ ДОО БЕЧЕЈ, 

НОВОСАДСКА 153, БЕЧЕЈ, са понудом број 01-570/16 за партију 1-Одржавање и поправка 

путничких возила на основу задатог критеријума - економски најповољнија понуда, односно БИРА 

СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача МОТОРФЛЕКС-РЕМОНТ ДОО БЕЧЕЈ, 

НОВОСАДСКА 153, БЕЧЕЈ, са понудом број 01-571/16 за партију 2-Одржавање и поправка 

механизације, на основу задатог критеријума - економски најповољнија понуда. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 14.09.2016.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности Набавка услуге одржавања и поправки возила, ЈН II-2/16. 

Конкурсна документација је јавно објављена на Порталу Управе за јавне набавке и на сајту 

Наручиоца. До истека рока за подношење понуда, примљене су 2 понуде, како је констатовано 

Записником о отварању понуда од 11.10.2016.године, под бројем 993. 

Након отварања понуда, Комисија за ЈН је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај 

о стручној оцени, дана 12.10.2016.године, под бројем 998, у којем се наводи следеће: 

 

1. Подаци о јавној набавци: 
 

Предмет јавне набавке Набавка услуге одржавања и поправки 

возила, шифра OРН 50112000 и 50114000 

Редни број јавне набавке  ЈН II-2/16 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 960.240,00 динара 



 

 

Партија 1-360.264,00 динара 

Партија 2-600.000,00 динара 

Вредност уговора јавне набавке за партију 1 (без 

ПДВ-а) 

360.264,00 динара 

 

Вредност уговора јавне набавке за партију 2 (без 

ПДВ-а) 600.000,00 динара 

 

Укупан број примљених понуда је 2 (две). Критеријум за оцењивање понуда, према конкурсној 
документацији број ЈН II-2/16 је критеријум – економски најповољнија понуда – те је извршено 
рангирање понуда на основу следећих елемената критеријума и пондера одређених за те елементе: 
 
 

 ПАРТИЈА 1 - Услуге 
поправки и одржавања 
путничких возила 

Макс. 
пондера 

Минимална 
цена 

Понуда 
Моторфлекс-
ремонт доо 

Пондери 
Моторфлекс
-ремонт доо 

1.1. Понуђена цена за 
аутомеханичарске услуге 20,00 550,00 550,00 20,00 

1.2. Понуђена цена за 
аутоелектричарске услуге 20,00 550,00 550,00 20,00 

1.3. Понуђена цена за 
аутолимарске услуге 10,00 550,00 550,00 10,00 

1.4. Понуђена цена за 
аутолакирерске услуге 10,00 550,00 550,00 10,00 
2. Укупан број норма сати 

20,00 97,10 97,10 20,00 
3. Укупна цена резервних 
делова  20,00 158.601,00 158.601,00 20,00 
Укупно 100,00   100,00 

 

 

 

 ПАРТИЈА 2 - Услуге 
поправки и одржавања 
механизације 

Макс. 
пондера 

Минимална 
цена 

Понуда 
Моторфлекс-
ремонт доо 

Пондери 
Моторфлекс
-ремонт доо 

1.1. Понуђена цена за 
аутомеханичарске услуге 20,00 550,00 550,00 20,00 

1.2. Понуђена цена за 
аутоелектричарске услуге 20,00 550,00 550,00 20,00 

1.3. Понуђена цена за 
аутолимарске услуге 10,00 550,00 550,00 10,00 

1.4. Понуђена цена за 
аутолакирерске услуге 10,00 550,00 550,00 10,00 



 

 

2. Укупан број норма сати 
20,00 142,30 142,30 20,00 

3. Укупна цена 
потрошних делова  20,00 571.814,00 571.814,00 20,00 

Укупно 100,00 
  

100,00 
 

 

Укупан број освојених пондера по понуђачима: 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив понуђача 
Укупан број освојених 

пондера 

 
ПАРТИЈА 1 - Услуге поправки и одржавања 

путничких возила 
 

992 
МОТОРФЛЕКС-РЕМОНТ ДОО БЕЧЕЈ, НОВОСАДСКА 

153, БЕЧЕЈ 
100 

 
ПАРТИЈА 2 - Услуге поправки и одржавања 

механизације 
 

991 
МОТОРФЛЕКС-РЕМОНТ ДОО БЕЧЕЈ, НОВОСАДСКА 

153, БЕЧЕЈ 
100 

 
 

У складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама, Наручилац одбиja све понуде које садрже битне 

недостатке. Наручилац је у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама дужан да у поступку 

јавне набавке након што оцени и прегледа све понуде, одбије све неприхватљиве понуде. 

 

Прихватљива понуда, према члану 3. Став 1. Тачка 33 Закона о ЈН, 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. 

Комисија за ЈН је након стручне оцене понуда констатовала да је понуда понуђача МОТОРФЛЕКС-

РЕМОНТ ДОО БЕЧЕЈ, НОВОСАДСКА 153, БЕЧЕЈ за партију 1-Одржавање и поправка путничких 

возила  применом критеријума – економски најповољнија понуда, у складу са чланом 85. ЗЈН, такође у 

складу са конкурсном документацијом, у свему одговарајућа и прихватљива, Комисија за јавне 

набавке предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе Одлуку о додели уговора са напред 

наведеним Понуђачем. Такође, Комисија за ЈН је након стручне оцене понуда констатовала да је 

понуда понуђача МОТОРФЛЕКС-РЕМОНТ ДОО БЕЧЕЈ, НОВОСАДСКА 153, БЕЧЕЈ за партију 2-

Одржавање и поправка механизације  применом критеријума – економски најповољнија понуда, у 

складу са чланом 85. ЗЈН, такође у складу са конкурсном документацијом, у свему одговарајућа и 

прихватљива, Комисија за јавне набавке предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе Одлуку о 

додели уговора са напред наведеним Понуђачем 



 

 

Одговорно лице Наручиоца прихватило је поднети Извештај Комисије за јавну набавку, те је донета 

Одлука као у диспозитиву. 

Упутство о правном средству: 

Против Одлуке Наручиоца може се поднети Захтев за заштиту права, у року од 5 дана од дана пријема 

одлуке, уз доказ о уплати таксе: број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, модел 

97, позив на број ЈН II-2/16, сврха уплате: Републичка административна такса ЈН II-2/16, 

прималац уплате: буџет Републике Србије у износу од 60.000,00 динара. Захтев за заштиту права 

подноси се Наручиоцу, са назнаком „Захтев за заштиту права ЈН II-2/16 “. Примерак захтева за 

заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у 

поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26. 

 

 

     Директор ЈП „Водоканал“ Бечеј 

                                             _________________________________

               Зоран Грбић 

 

 

Одлуку саставила члан Комисије за ЈН II-2/16; Данијела Сурла, реф.плана и анализе: 

 _____________________________________       

 Данијела Сурла, мастер економиста 

 

 

 Доставити: 

1) Архиви 

 
Објавити у року од три дана од дана доношења: 

2) на сајту Портал јавних набавки 

3) на сајту Наручиоца 


