РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Регионалнo одељење за
материјалне ресурсе Крагујевац
Број: 400-404-01-00028-9/2016-I4010
Датум: 22.08.2016.године
К р а г у ј е в а ц
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
решењa Владе Републике Србије о постављењу на положај в.д. помоћника директора Пореске
управе – Сектора за материјалне ресурсе у Министарству финансија, 24 број: 119-5153/2016 од
03.06.2016. године и Решења директора Пореске управе о преносу овлашћења, број 000-11900-05556-10-1/2015-I0001 од 21.06.2016.године, в.д. помоћника директора Пореске управе
Видоје Јевремовић, доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора за јавну набавку услуга остале поправке и одржавање администаративне
опреме – текуће одржавање клима уређаја, број 5У/2016
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу ''RIBBON COMERC'' D.O.O. Крагујевац, улица
Балканска број 30, ПИБ 101576440, М.БР. 06575510, као носиоцу посла у заједничкој понуди
са понуђачем „TIPO KLIMA“ SERVIS I TRGOVINA Kрагујевац, Булевар краљице Марије број
46 Крагујевац, MБ 52552303, ПИБ 101038493, а по спроведеном отвореном поступку јавне
набавке услуга остале поправке и одржавање администаративне опреме – текуће одржавање
клима уређаја, број 5У/2016, сходно члану 32. Закона о јавним набавкама.
Уговорена вредност јавне набавке не може бити већа од процењене вредности, која износи
5.000.000,00 динара, без ПДВ-а. По годинама: 2.500.000,00 динара без ПДВ-а за 2016.г.,
2.500.000,00 динара без ПДВ-а за 2017.г. Набавка се спроводи за период до краја 2017.г.
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет адреси наручиоца, у року од 3
(три) дана од дана доношења.
Образложење
Назив и адреса наручиоца: Министарство финансија, Пореска управа, Централа, за потребе
Регионалног одељења Крагујевац, улица 27 марта број 14.
Интернет страница наручиоца: www.poreskauprava.gov.rs/javne nabavke
Врста наручиоца: Орган државне управе.
Број и датум доношења одлуке: Одлука о покретању поступка, број 400-404-01-00028/2016I4010 од 27.06.2016.године.
Врста предмета: услуге.
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Јавна набавка услуга остале поправке и одржавање администаративне опреме – текуће
одржавање клима уређаја, број 5У/2016.
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Назив и ознака из општег речника набавки: 50730000 – услуге поправке и одржавања
расхладних група.
Подаци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку:
Закон о буџету РС за 2016. годину ("Сл. гласник РС", бр. 103/2015) члан 5 и 8, раздео 16, глава
16.2, програм 2302, функција 110, програмска активност/ пројекат 0001 и 0002, економска
класификација: 4252 – текуће поправке и одржавање опреме.
Јавна набавка је предвиђена финансијским планом за 2016.годину на конту 4252- текуће
поправке и одржавање опреме, Планом јавних набавки Пореске управе за 2016. годину, број:
401-00-1/2016-I0116 од 08.02.2016.године, у делу услуге, класа 4 редни број 7.4, страна 19/24,
за Регионално одељење Крагујевац, а на основу Одлуке о расподели (коришћењу) укупних
средстава по апропријацијама и организационим јединицама Пореске управе, број: 401-006/2016 од 05.01.2016.године.
Законом о буџету Републике Србије за 2016.г. ("Сл. гласник РС", бр. 103/2015) одобрена су
средства Пореској управи за 2016.годину, Одлуком о расподели (коришћењу) укупних
средстава по апропријацијама и организационим јединицама Пореске управе број 401-006/2016 од 05.01.2016.г. и Планом јавних набавки Пореске управе за 2016.г. број 401-00-1/2016I0116 од 08.02.2016.г., предвиђено је спровођење ове набавке и обезбеђена су средства за
извршење јавне набавке у 2016.г., а средства за 2017.г., предвиђена су у пројекцији
финансијског плана Пореске управе за 2017.г.
Процењена вредност јавне набавке: 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, односно 6.000.000,00
динара, са ПДВ-ом. По годинама: 2.500.000,00 динара без ПДВ-а за 2016.г., 2.500.000,00
динара без ПДВ-а за 2017.г. Набавка се спроводи за период до краја 2017.г.
Благовремено, то јест до 05.08.2016.године до 12,00 часова, примљене су понуде следећих
понуђача, и то по наведеном редоследу:
Број под
којим је
понуда
заведена

НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА

3085

„STEELSOFT“ D.O.O. BEOGRAD

3095

„RIBBON COMMERCE“ DOO
KRAGUJEVAC

Понуђач је на
коверти
назначио
'' Понуда за јавну
набавку услугетекуће одржавање
клима уређаја, ЈН
5У/2016 - НЕ
ОТВАРАТИ"
'' Понуда за јавну
набавку услугетекуће одржавање
клима уређаја, ЈН
5У/2016 - НЕ
ОТВАРАТИ"

ДАТУМ И
ВРЕМЕ
ПРИЈЕМА
05.08.2016.год. у
10 час. 30 мин.

05.08.2016.год. у
11 час. 55 мин..

Неблаговремених понуда није било.
Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђена цена тих понуђача:
Нема.
Понуде које су прихватљиве и одговарајуће и понуђене цене који су дали понуђачи:
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-

''STEELSOFT'' D.O.O. Београд, Аутопут за Нови Сад 71, Београд, заведена у писарници
Пореске управе Регионалног одељења Крагујевац, под бројем 3085 од 05.08.2016. године, ПИБ
101669209, М.БР. 06546668

-

''RIBBON COMERC'' D.O.O. Крагујевац, Балканска 30, Крагујевац заведена у писарници
Пореске управе Регионалног одељења Крагујевац, под бројем 3095 од 05.08.2016. године, ПИБ
101576440, М.БР. 06575510
Понуда понуђача ''STEELSOFT'' D.O.O. Београд поднета је самостално. Понуђач је попунио
све обрасце, доставио доказе о испуњености обавезних и додатних услова сагласно члану 75. и
76. Закона о јавним набавкама, као и захтевима конкурсне документације за јавну набавку
услугa - остале поправке и одржавање администаративне опреме, текуће одржавање клима
уређаја за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац са припадајућим
организационим јединицама (филијалама и експозитурама), редни број 5У/2016. Понуђач је
доставио следеће доказе:
1.Уписан је у јавни Регистар понуђача, који се води код Агенције за привредне регистре –
БПН 246/2014 од 22.01.2014.год. што представља доказ обавезних услова
2.Биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2013.г, 2014..г. и 2015.
г.). Понуђач је остварио приходе у свакој од претходне три обрачунске године у износу од
најмање 10.000.000,00 динара, што је доказ испуњења додатног услова - финансијског
капацитета.
3.Докази додатних услова - техничког и кадровског капацитета:
3.1. за једног запосленог радника – машинског инжењера, уговор о раду и копије лиценци са
потврдом Инжињерске коморе о важности истих – за НИКОЛУ РАДЕНКОВИЋА,
3.2. уговоре о раду за најмање шесторо запослених радника,
3.3. сертификате о испуњавaњу стандарда квалитета ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001,
3.4. пет очитаних саобраћајних дозвола за возила у власништву фирме,
3.5. поседује рекуператор за манипулацију фреонима запремине до 500 литара, поседује
најмање 1 дигитални атестирани манометар, поседује најмање 2 аналогна манометра, поседује
најмање 1 професионални апарат за чишћење испаривача клима,
3.6. поседује лагeр резервних делова - доказује достављањем пописне листе о стању залиха на
дан 31.12.2015.г.
4. Писмо намере пословне банке достављено од стране „CREDIT AGRICOLE BANKA
SRBIJA“ a.d. Нови Сад као гаранцију за добро извршење посла у висини од најмање 10%
укупне вредности понуде (без ПДВ)
У понуди је наведена цена чишћења и сервисирања постoјећих клима уређаја у износу од
1.800,00 динара без ПДВ-а. Цена у себи садржи све припадајуће трошкове. Цена допуне гаса
за један празан клима уређај износи 900,00 динара без ПДВ-а. Путни трошкови од сервиса
понуђача до места рада износе 22,00 динара/пређени километар без ПДВ-а за све радове освим
редовног годишњег чишћења и одржавања клима уређаја. Цена радног сата (утрошеног за рад
два сервисера на дијагностици квара или поправкама које нису обухваћене спецификацијом –
ценовником делова са услугом замене) износи 1.200,00 динара/радни сат без ПДВ-а. Понуђач
је доставио и спецификацију ценовника делова са услугом замене.
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Комисија за јавну набавку констатовала је да понуда понуђача ''STEELSOFT'' D.O.O.
Београд, број 3085 од 05.08.2016. године, нема битних недостатака сагласно члану 106. Закона
о јавним набавкама, понуђене цене су прихватљиве, те је на основу изнетог понуду оценила
прихватљивом и одговарајућом, сагласно члану 3. став 1. тачка 32. и 33. Закона о јавним
набавкама.
Понуда може бити бодована применом критеријума дефинисаних конкурсном
документацијом.
-

''RIBBON COMERC'' D.O.O. Крагујевац, Балканска 30, Крагујевац заведена у
писарници Пореске управе Регионалног одељења Крагујевац, под бројем 3095 од
05.08.2016. године
Понуда понуђача ''RIBBON COMERC'' D.O.O. Крагујевац, поднета је као заједничка
понуда са „TIPO KLIMA“ SERVIS I TRGOVINA Kрагујевац, Булевар краљице Марије број 46
Крагујевац, MБ 52552303, ПИБ 101038493, особа за контакт Драган Миљковић;
Понуђач је попунио све обрасце, доставио доказе о испуњености обавезних и додатних услова
сагласно члану 75. и 76. Закона о јавним набавкама, као и захтевима конкурсне документације
за јавну набавку услугa - остале поправке и одржавање администаративне опреме, текуће
одржавање клима уређаја за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац са
припадајућим организационим јединицама (филијалама и експозитурама), редни број
5У/2016. Сагласно члану 81. став 2. Закона о јавним набавкама, сваки понуђач из групе
понуђача мора да испуни обавезне услове, а додатне услове испуњавају заједно. Понуђач је
доставио следеће доказе:
1.Уписан је у јавни Регистар понуђача, који се води код Агенције за привредне регистре:
БР.БПН 2712/2015 од 01.07.2015.год. за „RIBBON COMMERCE“ DOO Крагујевац; БР.БПН
3992/2014 од 13.08.2014.год. „TIPO KLIMA“ SERVIS I TRGOVINA Крагујевац; доказ
обавезних услова
2. Извештај о бонитету за јавне набавке, БОН-ЈН, издат од Агенције за привредне регистре Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника за
претходне три обрачунске године (2013, 2014. и 2015. год.). Понуђач је остварио приходе у
свакој од претходне три обрачунске године у износу од најмање 10.000.000,00 динара, што је
доказ испуњења додатног услова - финансијског капацитета.
3.Докази додатних услова - техничког и кадровског капацитета:
3.1. за једног запосленог радника – машинског инжењера, уговор о ангажовању лица по
основу привремених и повремених послова и копије лиценци са потврдом Инжињерске
коморе о важности истих – за МИЛАНА КРАЈИШНИКА
3.2. уговоре о раду за најмање шесторо запослених радника,
3.3. сертификате о испуњавaњу стандарда квалитета ISO 9001, ISO 14001,
3.4. три очитане саобраћајне дозволе за возила у власништву фирме,
3.5. поседује рекуператор за манипулацију фреонима запремине до 500 литара, поседује
најмање 1 дигитални атестирани манометар, поседује најмање 2 аналогна манометра, поседује
најмање 1 професионални апарат за чишћење испаривача клима,
3.6. поседује лагeр резервних делова - доказује достављањем пописне листе о стању залиха на
дан 31.12.2015.г.
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4. Писмо намере пословне банке достављено од стране „BANKA INTESA“ a.d. Београд као
гаранцију за добро извршење посла у висини од најмање 10% укупне вредности понуде (без
ПДВ).
5.Достављен је уговор о формирању групе понуђача од 03.08.2016.г.
У понуди је наведена цена чишћења и сервисирања постoјећих клима уређаја у износу од
3.200,00 динара без ПДВ-а. Цена у себи садржи све припадајуће трошкове. Цена допуне гаса
за један празан клима уређај износи 100,00 динара без ПДВ-а. Путни трошкови од сервиса
понуђача до места рада износе 10,00 динара/пређени километар без ПДВ-а за све радове освим
редовног годишњег чишћења и одржавања клима уређаја. Цена радног сата (утрошеног за рад
два сервисера на дијагностици квара или поправкама које нису обухваћене спецификацијом –
ценовником делова са услугом замене) износи 100,00 динара/радни сат без ПДВ-а.
Комисија за јавну набавку констатовала је да понуда понуђача ''RIBBON COMERC''
D.O.O. Крагујевац, поднета је као заједничка понуда са „TIPO KLIMA“ SERVIS I
TRGOVINA Kрагујевац број 3095 од 05.08.2016. године, нема битних недостатака сагласно
члану 106. Закона о јавним набавкама, понуђене цене су прихватљиве, те је на основу изнетог
понуду оценила прихватљивом и одговарајућом, сагласно члану 3. став 1. тачка 32. и 33.
Закона о јавним набавкама.
Понуда може бити бодована применом критеријума дефинисаних конкурсном
документацијом.
Начин примене методологије доделе пондера: наручилац је у конкурсној документацији и у
Позиву за подношење понуда одредио за избор најповољније понуде буде обављен применом
критеријума „Економски најповољнија цена". Цене су фиксне за све време трајања уговора.
Чине је:
1.Цена чишћења и сервисирања постојећих клима уређаја (чишћење филтера на испаривачима,
чишћење и продувавање кондензаторских јединица, контрола расхладног система и допуна са
одговарајућим расхладним флуидом (Р-22, Р-407, Р-410 ), регулација и контрола расхладне
аутоматике за један клима уређај). Цена у себи садржи све припадајуће трошкове.
Укупно за критеријум 1 = 60 пондера,
Начин бодовања: Код овог критеријума понуда са најнижом ценом чишћења-сервиса (Цмин)
добиће 60 бодова (пондера). Број пондера (Бц) за цену чишћења-сервиса из осталих понуда
(Ц) израчунава се према формули:
60 * Цмин
Бц= ----------------Ц
2.Допуна гаса (Р22,Р407,Р410) за један потпуно празан клима уређај
Укупно за критеријум 2 = 10 пондера,
Начин бодовања: Код овог критеријума понуда са најнижом ценом допуне гаса (Цмин)
добиће 10 бодова (пондера). Број пондера (Бц) за цену допуне гаса из осталих понуда (Ц)
израчунава се према формули:
10 * Цмин
Бц= ----------------Ц
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3.Путни трошкови од сервиса понуђача до места рада (за све радове освим редовног
годишњег чишћења и одржавања клима уређаја), дају се као цена по пређеном километру.
Укупно за критеријум 3 = 15 пондера,
Начин бодовања: Код овог критеријума понуда са најнижим трошковима (динара по
пређеном километру) (Цмин) добиће 15 бодова (пондера). Број пондера (Бц) за цену трошкова
(динара по пређеном километру) из осталих понуда (Ц) израчунава се према формули:
15 * Цмин
Бц= ----------------Ц
4.Радни сат утрошен за рад два сервисера на дијагностици квара или поправкама које нису
обухваћене спецификацијом –ценовник делова са услугом замене истих из обрасца понуде
Укупно за критеријум 4 = 15 пондера,
Начин бодовања: Код овог критеријума понуда са најнижом ценом радног сата (Цмин)
добиће 15 бодова (пондера). Број пондера (Бц) за цену радног сата из осталих понуда (Ц)
израчунава се према формули:
15 * Цмин
Бц= ----------------Ц
____________________________________________________________________
У К У П Н О:
100 пондера

Уколико две или више понуда имају исти број пондера-бодова, избор најповољније понуде
биће извршен жребањем које ће спровести комисија за предметну јавну набавку у присуству
овлашћених представника понуђача, о чему ће се сачинити записник.
Табела бодовања:
цена
чишћења
и сервисир

Р.
БР.

ПОНУЂАЧ

1.

„STEELSOFT“ D.O.O.
BEOGRAD

1.800,00

2.

„RIBBON
COMMERCE“
DOO KRAGUJEVAC

3.200,00

бодови

допуна
гаса

бодови

путни
трошкови

бодови

радни
сат

бодови

бодови

60

900

1,11

22

6,82

1200

1,25

69,18

33,75

100

10

10

15

100

15

73,75

Ранг листа након бодовања:
1. ''RIBBON COMERC'' D.O.O. Крагујевац 73,75 бодова
2. ''STEELSOFT'' D.O.O. Београд 69,18 бодова
Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на
који је утврђена та цена;
Ниједна понуда која је поднета за предметну јавну набавку није одбијена због неуобичајено
ниске цене.
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Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити
уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач.
Комисија за јавну набавку услуга - остале поправке и одржавање администаративне опреме –
текуће одржавање клима уређаја, Пореске управе Регионалног одељења Крагујевац са
припадајућим организационим јединицама (филијалама и експозитурама), редни број 5У/2016,
је констатовала да је најповољнија понуда понуђача ''RIBBON COMERC'' D.O.O. Крагујевац,
улица Балканска број 30, ПИБ 101576440, М.БР. 06575510 и као такву предлаже наручиоцу
његов избор.
Одговорно лице наручиоца, прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те на основу
законског овлашћења, ДОДЕЉУЈЕ уговор понуђачу ''RIBBON COMERC'' D.O.O. Крагујевац,
улица Балканска број 30, ПИБ 101576440, М.БР. 06575510 као носиоцу посла у заједничкој
понуди са понуђачем „TIPO KLIMA“ SERVIS I TRGOVINA Kрагујевац, Булевар краљице
Марије број 46 Крагујевац, MБ 52552303, ПИБ 101038493.

Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет адреси наручиоца, у року од 3
(три) дана од дана доношења.
Период важења уговора: Уговор се закључује за временски период до краја 2017.г.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права сходно члану 149. Закона о
јавним набавкама у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтев се подноси наручиоцу непосредно, електронском поштом или факсом и мора да садржи
све елементе из члана 151. став 1. Закона о јавним набавкама.
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