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Број: 03-1595
Датум: 11.04.2016.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''
бр. 124/12, 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број: 03-1594 од
06.04.2016. године, који је саставила Комисија за јавну набавку број: 01ППБОП-2016, декан техничкиог факултета ''Михајло Пупин'' из Зрењанина
Универзитета у Новом Саду, као одговорно лице наручиоца, дана
06.04.2016. године доноси:
О Д Л У К У
о додели уговора
У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење
понуда за радове, број: 01-ППБОП-2016, чији је предмет - Грађевински
радови за завршетак анекса уговор о јавној набавци се додељује понуђачу
''Југоградња'' ДОО, др Велизара Косановића бр. 22 који је понудио укупну
цену без ПДВ-а у укупном износу од 2.449.718,20 динара без обрачунатог
ПДВ-а, а на основу понуде евидентиране код наручиоца под бројем: 031580 од 25.03.2016. године.
Образложење
Технички факултет ''Михајло Пупин'' из Зрењанина, као наручилац, је дана
21.03.2016. године донео Одлуку број: 03-1594а о покретању преговарачког
поступка јавне набавке: Грађевински радови за завршетак анекса, редни
број јавне набавке: 01-ППБОП-2016, назив и ознака из Општег речника
набавки: 4500000 - Грађевински радови. За наведену јавну набавку
наручилац је дана 25.03.2016. године објавио обавештење о покретању
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и
конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници (www.tfzr.uns.ac.rs). Као рок за достављање понуда одређен је
04.04.2016. године до 10,00 часова.

1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке:
Врста предмета јавне
набавке:
Редни број јавне набавке:
Врста поступка јавне набавке:
Подаци из Плана јавних
набавки и Финансијског плана
наручиоца за 2016. годину:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ЗА
ЗАВРШЕТАК АНЕКСА
Радови
01_ППБОП_2016
ППБОП
Средства за наведену набавку су
предвиђена у плану јавних набавки
наручиоца на позицији 1 и у финансијском
плану за 2016. годину у оквиру конта број
(радови) конто број 511300

Процењена вредност јавне
набавке
(без ПДВ-а):

2.449.718,20 динара, без ПДВ-а

За наведену јавну набавку наручилац је дана 25.03.2016. године
објавио обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања
позива за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници (www.tfzr.uns.ac.rs). Као рок за
достављање понуда одређен је 04.04.2016. године до 10,00 часова.
2) Основни подаци о понуђачима:
Број под
којим је
понуда
заведена

Датум и час
пријема
понуде

Благовременост

1.

''Југоградња'' ДОО,
др Велизара
Косановића бр. 22

03-1580

04.04.2016.
год. у 09:45 h

Понуда је
пристигла
благовремено

2.

''Орнамент'' ДОО,
Инвест инжењеринг,
Београд, Ребеке
Вест 102

03-1581

04.04.2016.
год. у 09:45 h

Понуда је
пристигла
благовремено

Ред.
бр.

Назив понуђача

3) Критеријум за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора, односно, оцењивање понуда је
"најнижа понуђена цена."
Јавна набавка ће се реализовати у преговарачком поступку без
објављивања јавног позива, у коме су одређена два круга преговарања. У
првом кругу преговарања, комисија Наручиоца ће, током поступка јавног
отварања понуда, констатовати цене из Обрасца понуде које су понудили

понуђачи и унети их у Записник о преговарању и отварању понуда као ''Прву
понуђену цену''.
У другом кругу преговарања, комисија Наручиоца ће утврдити да ли
су понуђачи спремни да понуде ниже цене од првих понуђених цена. У
случају да јесу, такве цене ће унети у Записник о преговарању и
отварању понуда као ''Коначну понуђену цену'', а у супротном
ће
констатовати да су понуђачи остали при првој понуђеној цени.
Елемент уговора о коме ће се преговарати је укупна цена радова.
Начин преговарања је такав да ће Комисија за јавну набавку, приликом
поступка отварања понуда, записнички констатовати све елементе понуде
Понуђача и констатовати да ли су Наручилац и Понуђачи сагласни са свим
елементима понуде. Понуђена цена не може бити већа од упоредивих
тржишних цена.
Физичко присуство понуђача поступку отварања понуда и
преговарања није обавезно. У случају да представник понуђача није
физички присутан, цена из Обрасца понуде ће се сматрати и ''Коначном
понуђеном ценом.''
4) Стручна оцена понуда
Комисија је извршила стручну оцену понуда и констатовала је
следеће:


Понуда понуђача: ''Југоградња'' ДОО, др Велизара Косановића бр.
22

Понуђач ''Југоградња'' ДОО, др Велизара Косановића бр. 22 је понудио
укупну цену без ПДВ-а у укупном износу од 2.449.718,20 динара на следећи
начин:
Понуда овог понуђача је оцењена као прихватљива у смислу одредби члана
3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама и то из следећих разлога:
1. Понуда не садржи битне недостатке који представљају основ за
одбијање понуде у смислу одредби члана 106. Закона о јавним набавкама,
што је утврђено на следећи начин:
1.2 Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда и у
складу је са захтеваним.
1.3. Понуда не садржи друге недостатке због којих није могуће
утврдити стварну садржину понуде, односно упоредити је са другим
понудама.
2. Понуда је одговарајућа јер је благовремена и испуњава све услове
из техничке спецификације.
3. Понуда не ограничава, нити условљава права наручиоца или
обавезе понуђача.
4. Понуђач је понудио цену која не прелази износ процењене
вредности јавне набавке.



Понуда понуђача: ''Орнамент'' ДОО, Инвест инжењеринг, Београд,
Ребеке Вест 102

Понуђач ''Орнамент'' ДОО, Инвест инжењеринг, Београд, Ребеке Вест 102 је
понудио укупну цену без ПДВ-а у укупном износу од 2.629.468,40 динара на
следећи начин:
Понуда
понуђача ''Орнамент'' ДОО, Инвест инжењеринг,
Београд, Ребеке Вест 102 се одбија као неприхватљива на основу
одредби члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама, јер понуђена
цена прелази износ процењене вредности јавне набавке.
5) Закључак
Комисија је понуду понуђача ''Југоградња'' ДОО, др Велизара
Косановића бр. 22 оценила као прихватљиву у смислу одредби члана 3.
став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама.
Сагласно одредбама члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама
стекли су се услови да наручилац донесе одлуку о додели уговора о јавној
набавци.
6) Предлог Одлуке о додели уговора
На основу спроведене стручне оцене понуда Комисија за јавну
набавку радова - Грађевински радови за завршетак анекса број: 03--1594
констатује да су се сагласно одредбама члана 107. став 3. Закона о јавним
набавкама стекли услови за доделу уговора, те предлаже наручиоцу да
уговор о јавној набавци додели понуђачу: ''Југоградња'' ДОО, др Велизара
Косановића бр. 22 који је понудио укупну цену без ПДВ-а у укупном износу
од 2.449.718,20 динара:
Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог Комисије за
јавну набавку дат у Извештају о стручној оцени понуда, број: 03-1594
од 06.04.2016. године и донело одлуку као у диспозитиву.
У складу са одредбама члана 113. став 1. Закона о јавним набавкама,
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је
додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење
захтева за заштиту права.

