На основу члана 36. став 11. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12)
ЈКП ГСП "БЕОГРАД"
објављује
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: ЈКП ГСП "БЕОГРАД", Кнегиње Љубице 29, 11000
Београд, http://www.gsp.rs
Број и датум доношења одлуке о додели уговора: одлука број 16/9 од 12.03.2015. године
Врста наручиоца: јавно комунално предузеће
Назив предмета набавке: КОЧНЕ ОБЛОГЕ И КОЧНЕ ПЛОЧИЦЕ - по партијама (ГАРНИТУРЕ ДИСК
ПЛОЧИЦА ЗА АУТОБУСЕ И ТРОЛЕЈБУСЕ), број ВНД-16/15
Назив и ознака из општег речника набавке: 34322000 - Кочнице и делови кочница
Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда - сходно члану
36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12)
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Наручилац је у претходном периоду покренуо отворени поступак за јавну набавку добара: КОЧНИ СИСТЕМ
И ДЕЛОВИ КОЧНОГ СИСТЕМА: КОЧНЕ ЧЕЉУСТИ И ДЕЛОВИ, КОЧНЕ ОБЛОГЕ И ПЛОЧИЦЕ, КОЧНЕ ПОЛУГЕ по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34322000 - Кочнице и делови кочница), број
ВНД-122/14. Након спроведеног поступка јавне набавке, наручилац је са понуђачем «AUTOCOBEST
PRODUCT» д.о.о., Савића млин 6, Младеновац, закључио оквирни споразум број 542 од 15.01.2015. године,
за партије 25, 26, 27, 28, 38, 40, 41, 42, 44 и 46. Након закључења оквирног споразума, Наручилац је имао
потребу за деловима из предмета овог захтева те је добављачу издао Наруџбеницу у складу са условим из
оквирног споразума.
Наручилац је након закључења Оквирног споразума и издавања наруцбенице, а сходно члану 8. истог,
извршио контролу квалитета, односно контролу саобразности испоручених добара са декларацијом код за
то компетентне организације (акредитоване лабораторије и сл.), на Машинском факултету у Београду,
Краљице Марије 16, на шта се привредно друштво добављача «AUTOCOBEST PRODUCT» д.о.о. из
Младеновца, сагласило и о свом трошку извршило испитивање плочица диск кочнице (партије 40, 41, 42,
44 и 46).
Након извршеног испитивања плочица диск кочнице које су предмет овог Оквирног споразума за партије
40, 41, 42, 44 и 46, утвђено је да исте не задовољавају критеријуме из Правилника ЕЦЕ Р90, обзиром да је
упоређивањем вршеним са Јуридовим плочицама која је хомологована у првој уградњи утврђено да исте
не задовољававају стандард ЕЦЕ Р90, због чега је ЈКП ГСП БЕОГРАД дана 18.02.2015. године, на основу
дописа «AUTOCOBEST PRODUCT» д.о.о. из Младеновца, број 1823 од 09.02.2015. године, једнострано
раскинуо оквирни споразум број 542 од 15.01.2015. године.
Обзиром да су предмет набавке витални делови за возила, због чијег се недостатка иста налазе ван
саобраћаја услед чега ГСП трпи директну штету и плаћа новчане пенале због неизласка довољног броја
возила у саобраћај, и да у циљу нормализовања функционисања саобраћаја, неопходно је спровођење
предметне набавке у преговарачком поступку по члану 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама
(Службени гласник РС, број 124/12), за количине потребне за период од 3 месеца, док се не спроведе
отворени поступак јавне набавке велике вредности.
Позив за подношење понуда послат је путем електронске поште дана 20.02.2015. године, следећим
потенцијалним понуђачима:
Р.бр
1
2
3
4
5
6

Назив, адреса понуђача и e-mail, којима ће бити упућени позиви за подношење
понуда
BEST AUTO д.о.о., Растка Петровића 15, 11000 Београд, office@bestauto.rs
ЕНИПИНВЕСТ д.о.о., Моштаничка 86, 11261 М. Моштаница, nikola@enipinvest.com
RAPIDEX TRADE д.о.о., Новосадски пут 160, 21000 Нови Сад, branislav.ninkovic@rapidex.co.rs
METALCOOP PRODUKT д.о.о., Првомајска 2А, Липовица, 11460 Барајево, office@mtp.co.rs
ПАТРИМОНС АУТОМОТИВ д.о.о., Зрењанински пут 51а, 11210 Београд, office@patrimons.rs
ЕУРО УНА д.о.о., Карађорђева 49, 11000 Београд, eurouna@eunet.rs
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Р.бр
7
8
9
10

Назив, адреса понуђача и e-mail, којима ће бити упућени позиви за подношење
понуда
МЕТАЛРАД д.о.о., Змај Јовина 74, 22320 Инђија, office@metalrad.rs
DEWACO д.о.о., Булевар Арсенија Чарнојевића 102, 11070 Нови Београд, delovi@man.rs
VICONT VEKTOR д.о.о., Кумодрашка 380, 11152 Београд, office@vicont.rs
ОМНИА д.о.о., Вожда Карађорђа 24/9, 18000 Ниш, m.popovic@omnia.co.rs

Укупна процењена вредност набавке (за све партије предмета набавке): 1.238.000,00 динара
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена - по партијама предмета набавке
Број примљених понуда: 3
Највиша и најнижа понуђена цена:
Р.бр партије
Највиша цена
1
5.160,00

Најнижа цена
5.150,00

2

4.220,00

4.080,00

3

5.050,00

4.600,00

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Р.бр партије
Највиша цена
1
5.160,00

Најнижа цена
5.150,00

2

4.220,00

4.080,00

3

4.600,00

4.600,00

Партије које су додељене уговором:
Р.
Шифра ГСП
бр.

Назив партије

Орј.кол

ЕУРО УНА

ПАТРИМОНС
АУТОМОТИВ

VICONT
VEKTOR

Јединична
Укупна
процењена
процењена
вредност вредност партије

1

108952801

GARNITURA, DISK
PLOC.249.4X118X28 STD LUCAS

сет

50

5.160,00

-

5.150,00

6.100,00

305.000,00

2

111039001

GARNITURA, DISK PLOCICA STD
KNORR

сет

180

-

4.220,00

4.080,00

4.600,00

828.000,00

3

116426001

SET, KOCNIH PLOCICA IK218M

сет

30

5.050,00

-

4.600,00

5.000,00

150.000,00

Уговорена вредност за изабране партије: 1.129.900,00 динара без ПДВ-а.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: нема
Основни подаци о добављачу и понуди којој је додељен уговор: ««VICONT VEKTOR» д.о.о.,
Кумодрашка 380, 11152 Београд, понуда пристигла 26.02.2015. године у 09,18 часова и заведена под
бројем XIV-16/4.
Период важења уговора: до испуњења финансијске вредности уговора
Околости које представљају основ за измену уговора: нема
Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
Против одлуке Наручиоца може се поднети захтев за заштиту права, у року од 10 дана од дана објаве на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
У прилогу овог обавештења налази се Одлука Наручиоца о додели уговора, у којој су детаљно
наведени подаци о партијама за које је додељен уговор.
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