ОШ“ВАСА СТАЈИЋ“
БРОЈ:586-18
ДАТУМ:08.10.2018.године
МОКРИН
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр.
124/2012,14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 580-18 од
05.10.2018. године директор Основне школе „Васа Стајић“, Мокрин доноси
О Д Л У К У
о додели уговора за јавну набавку мале вредности „инвестиционо одржавање објектазамена светларника“
Ред.бр. ЈН 2/2018
Бира се као најповољнија понуда заједничка понуђача „Рапид Продукт“ ДОО
Ваљево и „Озеблин“, ДОО из Новог Сада, који су поднели понуду дана 01.10.2018.
године, бр. 572/18 за јавну набавку мале вредности „инвестиционо одржавање објектазамена светларника по Позиву за подношење понуда ЈНМВ 2/2018 објавњеног на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 18.09.2018. године.
Одлуку објавити на на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Основне школе „Васа Стајић“, Мокрин у року од три дана од дана доношења исте.
Образложење:
Наручилац је дана 03.09.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности „Инвестиционо одржавање објекта-замена светларника“
ЈНМВ 2/2018.
Наручилац је дана 18.09.2018. године на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници објавио Позив за подношење понуда за јавну набавку мале
вредности – „Инвестиционо одржавање објекта-замена светларника“ ЈНМВ2/2018 .
Наручилац је прибавио понуде од следећих понуђача:
Број
под којим
је понуда
заведена

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

Сат

570-18

Заједничка понуда ГП“Пемир“, ДОО ,
Кикинда и ДОО „Роломонт“, Кикинда

01.10.2018.

09,13

571-18

„Експоипонметал“, ДОО Кикинда

01.10.2018.

09,29

572-18

Заједничка понуда „Рапид-продукт“,
ДОО Ваљево и „Озеблин“, ДОО, Нови
Сад

01.10.2018.

09,39

Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности „нвестиционо
одржавање објекта-замена светларника спровела је поступак јавног отварања понуда
за предметну јавну набавку дана 01.10.2018.године.
Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности „инвестиционо
одржавање објекта-замена светланика је дана 03.10.2018. године саставила Извештај
о стручној оцени понуда, у коме је констатовала следеће:
1. Предмет јавне набавке: „Инвестиционо одржавање објекта-замена
светларника“
2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
а) Износ планираних средстава за јавну набавку: 4.550.000,00 динара.
б) Подаци о апропријацији у Финансијском плану : Средства за
реализацију предметне јавне набавке обезбеђена су изменама Финансијског плана
за 2018. Годину од 31.08.2018.године и изменама Плана јавних набки за
2018.годину од 01.09.2018.гоидне ( тач. 1.3.1) и то износ од 3.600.000,00 динара
обезбеђен у буџету АП Војводине уоквиру раздела 06-Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и националне мањине-националне зајденице, Програм
2003-Основно
образовање,
Програмска
активност
1006-Модернизација
инфраструктуре основних школа, функционална класификација 910, економска
4663-Капитални трансфери осталим нивоима власти, извор финансирање 01 00Приходи из буџета; износ од 950.000,00 динара обезбеђен у буџету града Кикинда
в) Разлог и оправданост набавке: Светларник на згради ОШ „ Васа Стајић“
у лошем је стању , прозори су оштећени и пропуштају воду, енергетска ефикасност
3. Процењена вредност јавне набавке мале вредности износи: 3.784.520,00
динара, без ПДВ.
4. Разлози примене поступка Јавне набавке мале вредности: Спроводи се поступак
Јавне набавке мале вредности пошто је процењена вредност набавке на годишњем
нивоу нижа од 5.000.000,00 динара без ПДВ.
5. Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање и
понуђена цена:Нема одбијенијих понуда по овом основу
6.Понуде одбијене због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на
који је утврђена та цена
Нема одбијених понуда по овом основу.
7. Начин примене методологије доделе пондера:
Додела пондера извршена је сходно методологији утврђеној Конкурсном
документацијом, тако да је понуђач који је доставио одговарајућу и прихватљиву
понуду оцењиван и рангиран на следећи начин:
Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена , сходно конкурсној
документацији узима се у обзир цена без ПДВ-а.
У случају да два или више понуђача понуде исту цену, додела уговора извршиће се на
основу критеријума "краћи рок извођења радова".
Ранг листа понуђача који су доставили прихватљиве понуде:
Приликом рачунске контроле понуде понуђача заједничке понуде
понуђача ГП
„Пемир“, ДОО Кикинда и „Роломонт“, ДОО, Кикинда у обрасцу структура понуђене
цене са упутством како да се попуни уочене су рачунске грешке у сабирању на страни
20 конкурсне документације :

одељку V колони 6, ред 5, уместо 13.500,00 треба да стоји33,900,00
одељак V , колона 6, ред 7 уместо 3.431.620,00 треба да стоји 3.452.020,00
одељак , колана 6 , ред 8, уместо 686,324,00 треба да стоји 690,404,00
одељак, , колона 6, ред 9 уместо 4.117,944,00 треба да стоји 4.142.424,00.
Од понуђача ГП Пемир“, ДОО Кикинда и „Роломонт“, ДОО, Кикинда тражена је
сагласност за исправку рачунске грешеке и иста је дата дана 02.10.2018.године, тако да
понуђена цена без ПДВ износи 3.452.020,00 динара , однсоно са ПДВ 4.142.424,00
динара.
Прилком рачунске контроле понуде понуђача „Експоипонметал“, ДОО Кикинда
уочена је рачунска грешка на страни 18 конкурсне докуметације у обрасцу структура
понуђене цене са упутством како да се попуни уочена је рачунска грешка:
Страна 18 конкурсне документације :
Колона 6, ред 10, уместо 159.750,00 треба да стоји 153.750,00
Страна 20 конкурсне документације
Колона 6, ред 8 уместо 159.750,00 траба да стоји 153.750,00
Колона 6, ред 14 , уместо 3.721.560,00 треба да стоји 3,715.560,00
Колона 6, ред 15 уместо 744.312,00 треба да стоји 743.112,00
Колона 6 , ред 16 уместо 4.465.872,00 треба да стоји 4.458.672,00
Од понуђача „Експоипонметал“, ДОО Кикинда тражена је сагласност за исправљање
грешека и иста је дата дана 03.10.2018.године, након чега понуђена цена без ПДВ
износи 3.715.560,00 , односно са ПДВ 4,458,672,00.
Приликом стручне оцене заједничке понуде понуђача Рапид-продукт“, ДОО Ваљево,
Белошевац бб и „Озеблин“, ДОО, Нови Сад, ул. Миливоја Живановића бр 7, нису
уочене рачунске грешке.
Број
Укупна цена
Укупна цена
под којим
Назив или шифра
без ПДВ
са ПДВ
је понуда
понуђача
(и евентуални
(и евентуални
заведена
попусти)
попусти)
Заједничка понуда
ГП“Пемир“, ДОО ,
Кикинда, ул. Браће
570-18
3.452.020,00
4.142.424,00
Богарошки бр. 139 и ДОО
„Роломонт“, Кикинда, ул.
Милоша Остојина бр. 51
571-18

„Експоипонметал“, ДОО
Кикинда, ул. Браће
Богарошки бр.42

3.715.560,00

4.458.672,00

572-18

Заједничка понуда „Рапидпродукт“, ДОО Ваљево,
Белошевац бб и „Озеблин“,
ДОО, Нови Сад, ул.
Миливоја Живановића бр.
7

3.425.480,00

4.110.576,00

8. Назив понуђача коме се додељује Уговор:

Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале
вредности „инвестиционо одржавање објекта-замена свтеларника , констатује да је
најповољнија понуда: Заједничка понуда понуђача „Рапид-продукт“, ДОО Ваљево,
Болошевац бб и понуђача „Озеблин“, ДОО, Нови Сад, ул. Миливоја Живановића бр. 7
, и предлаже Наручиоцу њихов избор.
.
Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о
избору најповољније понуде, те је на основу овлашћења из члана 108. Закона о јавним
набавкама донело одлуку као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач и остала заинтересована лица могу наручиоцу поднети захтев за
заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу управе за јавне набавке.Захтев
се подноси наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту
права у поступцима јавних набавки.Захтев за заштиту права мора да садржи елементе
прописане чланом 151.Закона о јавним набавкама. Подносилац захтева је дужан да на рачун
буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06,
шифра плаћања 153, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права, сврха: такса за ЗЗП; назив Наручиоца ; број или ознака јавне
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије), у
складу са одредбама чл.156 ЗЈН.-а.

Директор
Ненад Кихас

