РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЛЕСКОВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за јавне набавке
Бр. 230-404/2022-11
11.02. 2022. год.
Лесковац
На основу чл. 68. Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке 839/2020-III
од 09.09.2020. и Извештаја о поступку набавке на коју се Закон о јавним набавкама не
примењује број 227-404/2022-11 од 10.02.2022. године, шеф Одељења за јавне набавке,
доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР у поступку набавке добара - Набавка картонских кутија за
паковање основних животних намирница и дезинфекционих средстава за поделу помоћи
пензионерима и корисницима социјалне помоћи на територији града Лесковца, број НН
013-1/22 понуђачу ЗТР ,, КАРТОН ВАЛ ,, Лесковац, Милана Момчиловића 3., 16000
Лесковац, ПИБ: 106482475 , МБ: 61301232 према достављеној понуди бр. 1/022 од
25.01.2022. године заведена код наручиоца бр. 116-404/22-11 дана 27.01.2022. године.
Одлука о додели уговора биће објављена на интернет страници Наручиоца
www.gradleskovac.org.
Образложење
Наручилац, Градска управа града Лесковца – Одељење за јавне набавке , донео је Одлуку
о спровођењу набавке добара на које се Закон о јавним набавкама не примењује Набавка картонских кутија за паковање основних животних намирница и дезинфекционих
средстава за поделу помоћи пензионерима и корисницима социјалне помоћи на
територији града Лесковца НН 013-1/22 број 79-404/2022-11 дана 19.01.2022. године.
Нaкoн спрoвeдeнoг пoступкa oтвaрaњa пoнудa сачињен је Зaписник o oтвaрaњу пoнудa,
заведен под бројем 143-404/2022-11 дана 31.01.2022.гoдинe. Кoмисиja зa нaбaвку добара
(дaљe: Кoмисиja) je након отварања и евидентирања понуда извршила стручну оцену
понуда и у складу са Одлуком о спровођењу поступка набавке у којој је захтевала од
надлежних одељења потврду расположивости финансијских средстава за реализацију
набавке обзиром да су све три поднете понуде преко износа процењене вредности.
Достављени су дописи Одељења за финансије бр. 53/2022-03 од 09.02.2022. године и
Одељења за друштвене делатности и локални развој 269/2022-05 од 09.02.2022. године
којима је потврђена расположивост средства на наведеним позицијама буџета за
реализацију набавке. Комисија је сачинила извештај о поступку набавке број 227404/2022-11 од 10.02.2022. гoдинe.
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У Извeштajу o поступку јавне набавке Кoмисиja je кoнстaтoвaлa слeдeћe:
Наручилац: Град Лесковац, Градска управа - Одељење за јавне набавке, Трг револуције
33/4, 16000 Лесковац.
Врста поступка: предмет набавке спроводи се у поступку набавке на које се Закон не
примењује сходно члану 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр. 91/2019) и члана 64 Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке
број 839/2020-III од 09.09.2020. године
Врста предмета набавке: добра
Предемет набавке: добра – картонске кутије за паковање добара у складу са захтевом за
покретање поступка набавке на коју се закон не примењује бр. 71-404/2022-11 од
18.01.2022. године и приложеном спецификацијом добара.
Назив набавке : Набавка картонских кутија за паковање основних животних намирница и
дезинфекционих средстава за поделу помоћи пензионерима и корисницима социјалне
помоћи на територији града Лесковца – НН 013-1/22
Општи речник набавки: ЦПВ: 44617100 – Картонске кутије
Позиција из плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује: 0054
Интернет адреса наручиоца за објављивање позива и конкурсне документације:
www.gradleskovac.org
Процењена вредност набавке : 824.000,00 динара без ПДВ-а, осносно 988.800,00 динара
са ПДВ-ом
Корисник набавке: Градска управа – Одељење за друштвене делатности и локални развој,
Трг револуције 45, 16000 Лесковац
У пoступку нaбaвкe, наручилац је позвао три потенцијална понуђача тржишно способна
да реализују предметну набавку и објавио јавни позив са конкурсном документацијом
понуђачима на званичној интернет страни наручиоца дана 20.01.2022. године.
Благовремено тј. до дана одређеног у позиву за достављање понуда 31.01.2022.
године до 11:00 часова, у запечаћеном омоту, на назначену адресу за пријем понуда, своје
понуде поднели су следећи понуђачи:
Број под којим је
Датум
Назив или шифра понуђача
Сат
понуда заведена
пријема
NAISS EKO LINE доо, Мокрањчева 62
27.01.2022
11,25
114-404
18000 Ниш
WL PAK , Дрварска 7, Алексинац
27.01.2022
11,30
115-404
ЗТР Картон-вал, ул. Милана
27.01.2022
11,36
116-404
Момчиловића 3., 16000 Лесковац
Неблаговремених понуда није било.
Број пристиглих понуда: 3 (три) понуде
Ред.
број

Број
под
којим је

Назив и шифра понуђача

Понуђена
цена без
ПДВ-а у РСД

Остали услови из
понуде
рок за

Рок
2

заведен
а

1
2
3

NAISS EKO LINE доо , Мокрањчева 62
18000 Ниш
115-404 WL PAK , Дрварска 7 , Алексинац
ЗТР Картон-вал, ул. Милана
116-404
Момчиловића 3., 16000 Лесковац
114-404

испоруку
добара (не
дужи од 15
кал. дана)

важења
понуде
(не
краћи
од 30
дана)

1.374.048,00

15 дана

30 дана

1.388.728,00

15 дана

30 дана

1.350.560,00

15 дана

30 дана

Након отварања понуда сачињен је записник о отварању понуда бр. 143-404/202211 дана 31.01.2022. године. Након прегледа понуда, комисија за набавку добара,
констатовла је следеће:
1. Понуда понуђача NAISS EKO LINE доо , Мокрањчева 62., 18000 Ниш је дата
преко процењене вредноти набавке . Наручилац је након провера цена на
тржишту одлучио да не одбије понуду из разлога зато што прелази износ
процењене вредности јер је провером постао свестан да је процењена
вредност наручиоца испод тржишних цена чији је раст узрокован растом
цена материјала за више од 40%. Понуђач наступа самостално. Понуђена
вредност износи 1.374.048,00 динара без ПДВ-а , ПДВ у износу од 274.809,60
динара, укупна вредност понуде са ПДВ-ом износи 1.648.857,60 динара.
Понуђач је попунио и потписао обрасце изјава основа за искључење и
квалитативни избор привредног субјекта као и изјаву о интегритету. Рок
важења понуде 30 дана, рок испоруке 15 календарских дана, рок плаћања 20
календарских дана. Наручилац је захтевао потврду средстава за реализацију
набавке од надлежног одељења као потврду расположивости средства за
наставак поступка што је надлежно Одељење потврдило дописом бр.
269/2022-05 од 09.02.2022. године. Понуда је рангирана у складу са
критеријумом за доделу уговора.
2. Понуда понуђача WL PAK , Дрварска 7 , Алексинац је дата преко процењене
вредноти набавке . Наручилац је након провера цена на тржишту одлучио да
не одбије понуду из разлога зато што прелази износ процењене вредности
јер је провером постао свестан да је процењена вредност наручиоца испод
тржишних цена чији је раст узрокован растом цена материјала за више од
40%. Понуђач наступа самостално. Понуђена вредност износи 1.388.728,00
динара без ПДВ-а , ПДВ у износу од 277.745,60 динара, укупна вредност понуде
са ПДВ-ом износи 1.666.473,60 динара. Понуђач је попунио и потписао обрасце
изјава основа за искључење и квалитативни избор привредног субјекта као и
изјаву о интегритету. Рок важења понуде 30 дана, рок испоруке 15
календарских дана, рок плаћања 15 календарских дана. Наручилац је захтевао
потврду средстава за реализацију набавке од надлежног одељења као
потврду расположивости средства за наставак поступка што је надлежно
Одељење потврдило дописом бр. 269/2022-05 од 09.02.2022. године. Понуда је
рангирана у складу са критеријумом за доделу уговора.
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3. Понуда понуђача ЗТР Картон-вал, ул. Милана Момчиловића 3., 16000
Лесковац је дата преко процењене вредноти набавке . Наручилац је након
провера цена на тржишту одлучио да не одбије понуду из разлога зато што
прелази износ процењене вредности јер је провером постао свестан да је
процењена вредност наручиоца испод тржишних цена чији је раст узрокован
растом цена материјала за више од 40%. Понуђач наступа самостално.
Понуђена вредност износи 1.350.560,00 динара без ПДВ-а , ПДВ у износу од
270.112,00 динара, укупна вредност понуде са ПДВ-ом износи 1.620.672,00
динара. Понуђач је попунио и потписао обрасце изјава основа за искључење и
квалитативни избор привредног субјекта као и изјаву о интегритету. Рок
важења понуде 30 дана, рок испоруке 15 календарских дана, рок плаћања 45
календарских дана. Наручилац је захтевао потврду средстава за реализацију
набавке од надлежног одељења као потврду расположивости средства за
наставак поступка што је надлежно Одељење потврдило дописом бр.
269/2022-05 од 09.02.2022. године. Понуда је рангирана у складу са
критеријумом за доделу уговора.
Рангирање понуда
Ранг
Назив понуђача
1
ЗТР ,, КАРТОН ВАЛ ,, Лесковац,
2
NAISS EKO LINE доо , Мокрањчева 62
18000 Ниш
3
WL PAK , Дрварска 7 , Алексинац

Износ
1.350.560,00
1.374.048,00
1.388.728,00

Комисија предметне набавке кoнстaтуje дa je у поступку набавке добара, набавке на коју
се закон не примењује, одговарајућа и прихватљива понуда на основу утврђеног
критеријума, понуда пoнуђaчa бр. 1/022 од 25.01.2022. године ЗТР ,, КАРТОН ВАЛ ,,
Лесковац, Милана Момчиловића 3., 16000 Лесковац, ПИБ: 106482475 , МБ: 61301232.
Понуђач наступа самостално. Укупна понуђена вредност понуде износи 1.350.560,00
динара без ПДВ-а , ПДВ износи 270.112,00 динара, Укупна понуда са ПДВ-ом износи
1.620.672,00 динара. Рок важења понуде је 30 календарских дана, рок испоруке добара 15
календарских дана од дана потписивања уговора и захтева наручиоца, рок плаћања 45
календарских дана од дана прихватања рачуна и његовог уноса у ЦРФ. Комисија предлаже
одговорном лицу наручиоца његов избор.
Увидом у целокупну документацију, одговорно лице наручиоца уважило је предлог
Комисије и донело одлуку као у диспозитиву.
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