Јавно предузеће „ПоштаСрбије”
Регионална радна јединица
„Ужице,Шабац,Ваљево“
Обилићева 2, Ужице, ПАК 500924
Тел.: 031/590-800, факс: 031/590-811, e-mail: rjuzice@jp.ptt.rs

Број: 2018-183558/16
Датум: 08. 02 2019. године
На основу тачке 1. одлуке о преносу овлашћења на директоре радних јединица и
регионалних радних јединица за спровођење поступака јавних набавки у 2018. години, бр. 2017186846/34 од 20.04.2018. године, и Одлуке о измени одлуке о преносу овлашћења на директоре
радних јединица и регионалних радних јединица за спровођење поступака јавних набавки у
2018. години, бр. 2017-186846/47 од 11.05.2018. године, члана 107. став 3 и 108. став 1. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон) и
Предлога одлуке о додели уговора број 2018-183558/16 од 08.02.2019. године, доносим:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.У отвореном поступку јавне набавке Редовно одржавање грађевинских објеката за
потребе РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“, ЈН бр. 405/2018, за коју се спроводи отворени поступак
јавне набавке по партијама (Партија 1 – Услуге чишћење димњака на подручју ПЈ Шабац,
Партија 2 - Услуге чишћење димњака на подручју седишта РРЈ Ужице, Партија 3 - Услуге
чишћење димњака на подручју ПЈ Ваљево, Партија 4 -Услуге сервисирања и баждарења
вентила сигурности на подручју ПЈ Шабац, Партија 5 - Услуге сервисирања и баждарења
вентила сигурности на подручју ПЈ Ваљево, Партија 6 - Услуге одржавања централног грејања
на подручју седишта РРЈ Ужице уговори се додељују следећим понуђачима:
за Партију 1.- Услуге чишћење димњака на подручју ПЈ Шабац; Понуђачу Комунално
предузеће „Димничар“ АД, Делиградска 26, Београд, у укупном износу од 100.000,00 динара
без ПДВ-а,
за Партију 2.- Услуге чишћење димњака на подручју седишта РРЈ Ужице; Понуђачу Комунално
предузеће „Димничар“ АД, Делиградска 26, Београд, у укупном износу од 120.000,00 динара
без ПДВ-а,
за Партију 3.- Услуге чишћење димњака на подручју ПЈ Ваљево; Понуђачу Гарић Систем, ул.
Омладинска 29 б, 36000 Краљево у укупном износу од 340.000,00 динара без ПДВ-а,
за Партију 4.- Услуге сервисирања и баждарења вентила сигурности на подручју ПЈ Шабац
Понуђачу БАЈТ Вучинић инжењеринг, ул. Излетничка бр. 44, 36000 Краљево, у укупном износу
од 100.000,00 динара без ПДВ-а ,
за Партију 5.- Услуге сервисирања и баждарења вентила сигурности на подручју ПЈ Ваљево;
Понуђачу БАЈТ Вучинић инжењеринг Краљево, у укупном износу од 60.000,00 динара без
ПДВ-а,
за Партију 6. Услуге одржавања инсталација централног грејања на подручју седишта РРЈ
Ужице Понуђачу “ Фриго лајн“ Ужице, у укупном износу од 280.000,00 динара без ПДВ-а, ,
који су у поступку предметне јавне набавке доставили најповољније понуде, сагласно
Извештају о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку број 2018-183558/15 од
06.02.2019. године.
2. Ову одлуку објавити у року од 3 (три) дана од доношења , на Порталу јавних набавки
-Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца www.posta.rs.

Образложење
Јавно предузеће "Пошта Србије”, Регионална радна јединица "Ужице, Шабац, Ваљево",
донела је Одлуку о покретању поступка јавне набавке, број: 2018-183558/1 од 29.11.2018.
године, број ЈН: 405/2018.
Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Редовно одржавање
грађевинских објеката за потребе РРЈ "Ужице, Шабац, Ваљево", партија 1 - Услуге чишћења
димњака на подручју ПЈ Шабац ( 90915000-4 Услуге чишћења пећи димњака), партија 2Услуге чишћења димњака на подручју Седишта РРЈ Ужице (90915000-4 Услуге чишћења пећи
димњака ), партија 3 - Услуге чишћења димњака на подручју ПЈ Ваљево (90915000-4 Услуге
чишћења пећи димњака), партија 4 - Услуге сервисирања и баждарења вентила сигурности на
подручју ПЈ Шабац (50512000-7 услуге поправке и одржавања вентила), партија 5 - Услуге
сервисирања и баждарења вентила сигурности на подручју ПЈ Ваљево (50512000-7 услуге
поправке и одржавања вентила), партија 6 -Услуге одржавања централног грејања на
подручју Седишта РЈ Ужице (52720000-8 услуге поправке и одржавања централног грејања);
Процењена вредност јавне набавке по партијама је: партија 1 - процењена вредност набавке без
ПДВ-а је 100.000,00 динара; партија 2 - процењена вредност набавке без ПДВ-а је 120.000,00
динара; партија 3 - процењена вредност набавке без ПДВ-а је 340.000,00 динара; партија 4 процењена вредност набавке без ПДВ-а је 100.000,00 динара; партија 5 -процењена вредност
набавке без ПДВ-а је 60.000,00 динара; партија 6 -процењена вредност набавке без ПДВ-а је
280.000,00 динара;
На основу Позива за подношење понуда број: 2018-183558/7 од 19.12.2018. године и Конкурсне
документације који су објављени на Порталу јавних набавки – Управе за јавне набавке и
интернет страници наручиоца www.posta.rs, понуде су благовремено доставили следећи
понуђачи:
• На основу позива за достављање понуда објављеног на Порталу јавних набавки и
интернет страници www.posta.rs , понуде су благовремено доставили следећи
понуђачи:
Партија 1: Услуге чишћење димњака на подручју ПЈ Шабац
ПОНУДА 1: Комунално предузеће „Димничар“ АД из Београда, са укупном понуђеном ценом
од 31.440,00 динара без ПДВ-а;
Партија 2: Услуге чишћење димњака на подручју седишта РРЈ Ужице
ПОНУДА 1: Гарић Систем Краљево, са укупном понуђеном ценом од 84.000,00 динара без
ПДВ-а;
ПОНУДА 2: Комунално предузеће „Димничар“ АД из Београда, са укупном понуђеном ценом
од 35.820,00 динара без ПДВ-а;
Партија 3: Услуге чишћење димњака на подручју ПЈ Ваљево
ПОНУДА 1: Гарић Систем Краљево, са укупном понуђеном ценом од 96.000,00 динара без
ПДВ-а;
ПОНУДА 2: Комунално предузеће „Димничар“ АД из Београда, са укупном понуђеном ценом
од 151.984,00 динара без ПДВ-а;
Партија 4: Услуге сервисирања и баждарења вентила сигурности на подручу ПЈ Шабац
ПОНУДА 1: БАЈТ Вучинић инжењеринг, Краљево са укупном понуђеном ценом од 26.200,00
динара без ПДВ-аКомунално предузеће „Димничар“ АД из Београда са укупном понуђеном
ценом од 49.600,00 динара без ПДВ-а;
ПОНУДА 2: Комунално предузеће „Димничар“ АД из Београда са укупном понуђеном ценом
од 49.600,00 динара без ПДВ-а;
Партија 5: Услуге сервисирања и баждарења вентила сигурности на подручју ПЈ Ваљево
ПОНУДА 1: БАЈТ Вучинић инжењеринг, Краљево са укупном понуђеном ценом од 18.800,00
динара без ПДВ-а;
ПОНУДА 2: Комунално предузеће „Димничар“ АД из Београда са укупном понуђеном ценом
од 71.400,00 динара без ПДВ-а;
Страна 2

Партија 6: Услуге одржавања централног грејања на подручју седишта РРЈ Ужице
ПОНУДА 1: СЗР „Фриго лајн“ из Ужица, са укупном понуђеном ценом од 77.200,00 динара без
ПДВ-а;
Након прегледа, рачунске контроле и стручне оцене поднетих понуда, Комисија за јавну
набавку костатовала је да је за Партију 1. прибављена једна , прихватљива понуда понуђача,
које је применом критеријума „најнижа понуђена цена по партији“ рангирала на следећи начин:
- „Димничар“ АД из Београда, у износу од 31.440,00 динара без ПДВ-а.
Након спроведеног оцењивања и рангирања понуда, Комисија за јавну набавку констатовала
је да је понуђач Димничар“ АД из Београда, понудио најнижу цену, па је та понуда применом
критеријума „најнижа понуђена цена по партији“, оцењена као најповољнија за партију 1.
Комисија за јавну набавку, полазећи од тога да је понуђач Димничар“ АД из Београда,, у
предметном поступку јавне набавке за партију 1., поднео прихватљиву понуду која не садржи
битне недостатке, предложила је да се уговор о јавној набавци Редовно одржавање
грађевинских објеката за потребе РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“ обликована по партијама, бр.
ЈН 405/2018 за партију 1.- Услуге чишћење димњака на подручју ПЈ Шабац, додели наведеном
понуђачу, доношењем Одлуке о додели уговора.
У складу са Конкусном документацијом за предметну јавну набавку, уговор за партију 1. се
закључује на процењену вредност јавне набавке (вредности понуда служе само за оцену
понуда) која износи 100.000,00 динара без ПДВ-а, а према јединичним ценама наведеним у
Понуди.
Након прегледа, рачунске контроле и стручне оцене поднетих понуда, Комисија за јавну
набавку костатовала је да је за Партију 2. прибављена две прихватљива понуда понуђача:
- „Гарић Систем Краљево, са укупном понуђеном ценом од 84.000,00 динара без ПДВ-а и
Комунално предузеће „Димничар“ АД из Београда, са укупном понуђеном ценом од 35.820,00
динара без ПДВ-а. Обе понуде су прихватљиве и не садржи битне недостатке. Комисија за јавну
набавку, полазећи од тога да је понуђач Комунално предузеће „Димничар“ АД из Београда
поднео најповољнију понуду, према критеријуму најниже понуђене цене предлаже да се уговор
о јавној набавци Редовно одржавање грађевинских објеката за потребе РРЈ „Ужице, Шабац,
Ваљево“, ЈН бр. 405/2018, обликована по партијама, за Партију 2 - Услуге чишћење димњака на
подручју седишта РРЈ Ужице додели наведеном понуђачу, доношењем Одлуке о додели
уговора. У складу са конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, уговор за
Партију 2. се закључује на процењену вредност јавне набавке, која износи 120.000,00 динара без
ПДВ-а, а према јединичним ценама наведеним у Понуди .
Након прегледа, рачунске контроле и стручне оцене поднетих понуда, Комисија за јавну
набавку костатовала је да је за Партију 3. прибављене две прихватљиве понуда понуђача:
- „Гарић Систем Краљево, са укупном понуђеном ценом од 96.000,00 динара без ПДВ-а и
Комунално предузеће „Димничар“ АД из Београда, са укупном понуђеном ценом од 151.984,00
динара без ПДВ-а. Обе понуде су прихватљиве и не садржи битне недостатке. Комисија за јавну
набавку, полазећи од тога да је понуђач Гарић Систем Краљево поднео најповољнију понуду,
према критеријуму најниже понуђене цене предлаже да се уговор о јавној набавци Редовно
одржавање грађевинских објеката за потребе РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“, ЈН бр. 405/2018,
обликована по партијама, за Партију 3 - Услуге чишћење димњака на подручју ПЈ Ваљево
додели наведеном понуђачу, доношењем Одлуке о додели уговора. У складу са конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, уговор за Партију 3. се закључује на процењену
вредност јавне набавке, која износи 340.000,00 динара без ПДВ-а, а према јединичним ценама
наведеним у Понуди.
Након прегледа, рачунске контроле и стручне оцене поднетих понуда, Комисија за јавну
набавку костатовала је да су за Партију 4. прибављене две, прихватљиве понуде понуђача, које
је применом критеријума „најнижа понуђена цена по партији“ рангирала на следећи начин:
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- „БАЈТ Вучинић инжењеринг, Краљево са укупном понуђеном ценом од 26.200,00 динара
без ПДВ-а и Комунално предузеће „Димничар“ АД из Београда са укупном понуђеном ценом
од 49.600,00 динара без ПДВ-а. Обе понуде не садрже битне недостатке и прихватљиве су.
Комисија за јавну набавку, полазећи од тога да је понуђач БАЈТ Вучинић инжењеринг из
Краљева, поднео најповољнију понуду, према критеријуму најниже понуђене цене, предлаже да
се уговор о јавној набавци Редовно одржавање грађевинских објеката за потребе РРЈ „Ужице,
Шабац, Ваљево“, ЈН бр. 405/2018, обликована по партијама, за Партију 4 - Услуге сервисирања
и баждарења вентила сигурности на подручу ПЈ Шабац, додели наведеном понуђачу,
доношењем Одлуке о додели уговора. У складу са конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, уговор за Партију 4. се закључује на процењену вредност јавне набавке, која
износи 100.000,00 динара без ПДВ-а, а према јединичним ценама наведеним у Понуди.
Након прегледа, рачунске контроле и стручне оцене поднетих понуда, Комисија за јавну
набавку костатовала је да је за Партију 5. прибављене две, прихватљиве понуде понуђача, које
је применом критеријума „најнижа понуђена цена по партији“ рангирала на следећи начин:
- БАЈТ Вучинић инжењеринг, Краљево са укупном понуђеном ценом од 18.800,00 динара без
ПДВ-а и Комунално предузеће „Димничар“ АД из Београда са укупном понуђеном ценом од
71.400,00 динара без ПДВ-а. Обе понуде не садрже битне недостатке и прихватљиве су.
Комисија за јавну набавку, полазећи од тога да је понуђач БАЈТ Вучинић инжењеринг из
Краљева, поднео најповољнију понуду, према критеријуму најниже понуђене цене, предлаже да
се уговор о јавној набавци Редовно одржавање грађевинских објеката за потребе РРЈ „Ужице,
Шабац, Ваљево“, ЈН бр. 405/2018, обликовану по партијама, за Партију 5- Услуге сервисирања
и баждарења вентила сигурности на подручу ПЈ Ваљево, додели наведеном понуђачу,
доношењем Одлуке о додели уговора. У складу са конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, уговор за Партију 5. се закључује на процењену вредност јавне набавке, која
износи 60.000,00 динара без ПДВ-а, а према јединичним ценама наведеним у Понуди.
Након прегледа, рачунске контроле и стручне оцене поднетих понуда, Комисија за јавну
набавку костатовала је да је за Партију 6. прибављена једна , прихватљиве понуда понуђача,
које је применом критеријума „најнижа понуђена цена по партији“ рангирала на следећи начин:
- „Фриго-лајн-“ из Ужица, у износу од 77.200,00 динара без ПДВ-а,
Након спроведеног оцењивања и рангирања понуда, Комисија за јавну набавку констатовала
је да је понуђач „Фриго-лајн-“ из Ужица,, понудио најнижу цену, па је та понуда применом
критеријума „најнижа понуђена цена по партији“, оцењена као најповољнија за партију 6.
Комисија за јавну набавку, полазећи од тога да је понуђач „Фриго-лајн-“ из Ужица, у
предметном поступку јавне набавке за партију 6, поднео прихватљиву понуду која не садржи
битне недостатке, предложила је да се уговор о јавној набавци Редовно
одржавање
грађевинских објеката за потребе РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“ обликована по партијама, бр.
ЈН 191/2017 за партију 7.- Услуге текућег одржавања инсталација централног грејања на
подручју седишта РРЈ Ужице , додели наведеном понуђачу, доношењем Одлуке о додели
уговора.
У складу са Конкусном документацијом за предметну јавну набавку, уговор за партију 7. се
закључује на процењену вредност јавне набавке (вредности понуда служе само за оцену
понуда) која износи 280.000,00 динара без ПДВ-а, а према јединичним ценама наведеним у
Понуди.
Из изнетих разлога, сагласно члану 108. став 1 Закона, одлучено је као у диспозитиву ове
Одлуке.
На основу члана 108. став 5. Закона, ова одлука се објављује у року од 3 (три) дана од
дана доношења на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца www.posta.rs.
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