Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
Сектор за материјално-финансијске послове
07 број 404-ЈН-91/19-09
Датум: 16.08.2019. године
Београд
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и
68/15), Извештаја 07 број 404-ЈН-91/19-08 од 30.07.2019. године о стручној оцени понуда у поступку
јавне набавке услуга: Сервисирање и атестирање вентила сигурности на компресорима за пуњење
боца изолационих апарата, ЈН број 91/19, доносим
ОДЛУКУ
о додели уговора у поступку, JН 91/19
1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор о јавној набавци услуга: Сервисирање и атестирање вентила сигурности
на компресорима за пуњење боца изолационих апарата, ЈН број 91/19 понуђачу „PROVALVES
2012“ доо, Панчево, Цветна 18 на износ процењене вредности набавке од 2.666.666,67 динара без
ПДВ-а (укупна вредност понуде према оквирним количинама износи 2.504.800,00 динара без ПДВа).
2. Одлука ступа на снагу даном правноснажности.
3. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства, у року од
три дана од дана њеног доношења.

Образложење
I
На основу члана 39. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању поступка јавне набавке
услуга, 07 број 404-ЈН-91/09-02 од 16.07.2019. године, Министарство унутрашњих послова, као
Наручилац, спровело је поступак јавне набавке: Сервисирање и атестирање вентила сигурности на
компресорима за пуњење боца изолационих апарата, ЈН број 91/19.
Процењена вредност предметне јавне набавке износи 2.666.666,67 динара без ПДВ-а.
Рок за подношење понуда био је 25.07.2019. године до 10:00 часова.
Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2019.
годину, економска класификација 4252.
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Благовремено је понуду доставио следећи понуђач:
1. „PROVALVES 2012“ доо, Панчево, Цветна 18
Након истека рока за доставу понуда дана 25.07.2019. године у 10:35 часова, на писарницу
Министарства пристигла је понуда привредног друштва „Екоенергетика“ д.о.о, Београд, Капетана
Милоша Жуњића 32/6. Иста је неотворена након поступка отварања понуда враћена привредном
друштву „Екоенергетика“ д.о.о, Београд, Капетана Милоша Жуњића 32/6, у складу са одредбом
члана 104. став 4. ЗЈН-а.
Поступак отварања понуда спроведен је дана 25.07.2019. године, са почетком у 12:00 часова, а
окончан истог дана у 12:20 часова.
II
Прегледом понуде утврђено је следеће:
а) Да је понуда понуђача „PROVALVES 2012“ доо, Панчево, Цветна 18, 07 број 404-ЈН-91/19-06
од 25.07.2019. године, по понуђеној цени од 2.504.800,00 динара без ПДВ-а, прихватљива у
складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН-а.
Понуђач „PROVALVES 2012“ доо, Панчево, Цветна 18, доставио је понуду 07 број 404-ЈН-91/1906. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 25.07.2019. године у 08:43 часова.
Понуђени су следећи услови набавке:
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 2.504.800,00 динара без ПДВ-а;
 КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена;
 ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне
набавке;
 ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана
обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре
наступи;
 ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања уговора;
 МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: Просторије Наручиоца на следећим локацијама:
- локација 1. север(Нови Сад, Сремска Митровица, Сомбор, Суботица, Кикинда, Зрењанин,...)
- локација 2. Београд (Београд, Смедерево, Панчево, Шабац,....)
- локација 3. центар (Крагујевац, Крушевац, Краљево, Нови Пазар, .)
- локација 4. исток (Јагодина, , Параћин, Пожаревац, Бор, Зајечар, )
- локација 5. запад (Ваљево, Ужице, Чачак, Пријепоље, )
- локација 6. југ (Лесковац, Пирот, Прокупље, Врање, Ниш,...).
 РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: Максимум годину дана од дана потписивања уговора;
 ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: 72 часа од добијања налога;
 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде;
 ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВРШЕНУ УСЛУГУ: 12 месеци рачунајући од дана квалитативног
и квантитативног пријема услуга;
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 ГАРАНТНИ РОК ЗА УГРАЂЕНЕ ДЕЛОВЕ И МАТЕРИЈАЛ: 2 године рачунајући од дана
квалитативног и квантитативног пријема уграђених делова;
 НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана од дана испостављених и обострано оверених
појединачних фактура у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/12, 113/17) рачунајући од дана
уредно примљених фактура. Уз фактуру Добављач ће доставити и потписан Записник о
квантитативном и квалитативном пријему извршене услуге. Плаћање се врши уплатом на рачун
понуђача.
Како је понуђач: „PROVALVES 2012“ доо, Панчево, Цветна 18, испунио све захтеве
Наручиоца у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као
прихватљива.
III
Наручилац је прибавио прихватљиву понуду понуђача „PROVALVES 2012“ доо,
Панчево, Цветна 18, 07 број 404-ЈН-91/19-06 од 25.07.2019. године, по понуђеној цени од
2.504.800,00 динара без ПДВ-а.

цена.

Прихватљиву понуду Комисија је оцењивала применом критеријума најнижа понуђена

IV
Уговор у поступку јавне набавке услуга: Сервисирање и атестирање вентила сигурности на
компресорима за пуњење боца изолационих апарата, ЈН број 91/19, додељује се понуђачу:
„PROVALVES 2012“ доо, Панчево, Цветна 18
на износ процењене вредности набавке од 2.666.666,67 динара без ПДВ-а (укупна понуђена
цена према оквирним количинама износи 2.504.800,00 динара без ПДВ-а)

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном леку:

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана
објаве Одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, сходно члану 149.
став 6. Закона о јавним набавкама.
ПОМОЋНИК МИНИСТРА
НАЧЕЛНИК СЕКТОРА
_______________________
Жељко Веселиновић
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