Наручилац

ЈП“ Завод за уџбенике“

Адреса

Обилићев Венац 5

Место

Београд

Врста наручиоца

Државно јавно предузеће

Датум

20.09.2018.година

Заведено под бројем 04-6732 од 20.09.2018.год.

Јавна набавка број: ЈНМВ 44/2018
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 04-6208 од 05.09.2018. године у поступку јавне набавке мале
вредности ,сагласно Извештају Комисије за јавну набавку број 04-6600 од 17.09.2018 .године, а у складу са чланом 108.
став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/2012,14/2015,68/2015 ), Директор
Јавног предузећа „Завод за уџбенике“, доноси следећу:
ОДЛУКУ
о додели уговора
Уговора за јавну набавку ЈНМВ 44/2018 ( предмет јавне набавке је набавка радова. Радови на санацији крова и
кишне канализације на објекту УПРАВНЕ ЗГРАДЕ, улица Милорада Јовановића број 11,Жарково, Сектор за
маркетинг и продају,Јавно предузеће „Завод за уџбенике“ Београд ,према конкурсној документацији и
спецификацији ), додељује се понуђачу G.D. DABAR d.o.o. Кумодрашка број 57, 11010 Београд ,за понуду бр 046498 од 14.09.2018. године, са укупном понуђеном ценом 449.600,00 динара без ПДВ-а а са ПДВ-ом 539.520,00
динара.
Образложење
Наручилац је дана 05.09.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности , број одлуке
04-6206 за јавну набавку ЈНМВ 44/2018.
Предмет јавне набавке је набавка радова: Радови на санацији крова и кишнеканализације на објекту УПРАВНЕ
ЗГРАДЕ, улица Милорада Јовановића број 11, Жарково,Сектор за маркетинг и продају,Јавно предузеће „Завод за
уџбенике“ Београд.
Назив и ознака из општег речника набавки:
-

45261900 Радови на поправци и одржавању крова

Позив за подношење понуде број 04-6260 од 06.09.2018. године и конкурсну документацију број 04-6259 од 06.09.2018.
године наручилац је објавио на Порталу управе за јавне набавке http://www.portal.ujn.gov.rs/ и на својој интернет
страници www.zavod.co.rs. До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигло је 5(пет) понуда.
Након спроведеног јавног отварања понуда које је обављено 14.09.2018. године у 12:00 часова у просторијама Јавног
предузећа „Завод за уџбенике“ , Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о
истом. У Извештају о стручној оцени понуда број 04-6687 од 19.09.2018. године, Комисија за јавне набавке је
констатовала следеће:
1.

Да је понуђач ПЛАНМОНТАЖА Д.О.О , ул. Цара Душана бр.1,18420 Блаце , доставио, благовремену,
одговарајућу, прихватљиву понуду број 04-6482 од 13.09.2018.године у 11:01 часова која испуњава основне и
додатне услове наведене у конкурсној документацији.
Да испуњава обавезне услове за учешће;
Да испуњава додатне услове;
Да је доставио фотокопију одговарајуће лиценце издате од стране Инжењерске коморе Србије за запосленог
или ангажованог инжењера архитектуре или грађевинског инжењера;
Да је понуђена укупна цена понуде износи без ПДВ-а 1.215.000,00 динара а са ПДВ-ом 1.458.000,00 динара ;
Да је рок извођења радова 15 дана;
Да је гаранција за изведене радове 5 година;
Да је доставио средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде са пропратном документацијом;

1

2.

Да је понуђач ГП „МИЗОНИ“д.о.о ,ул. Краљице Катарине број 91,11030 Београд, доставио, благовремену,
одговарајућу, прихватљиву понуду број 04-6495 од 14.09.2018.године у 09:09 часова која испуњава основне и
додатне услове наведене у конкурсној документацији.
Да испуњава обавезне услове за учешће;
Да испуњава додатне услове;
Да је доставио Фотокопију одговарајуће лиценце издате од стране Инжењерске коморе Србије за запосленог
или ангажованог инжењера архитектуре или грађевинског инжењера;
Да је понуђена укупна цена понуде износи без ПДВ-а 1.289,500,00 динара а са ПДВ-ом 1.547.400,00 динара ;
Да је рок извођења радова 15 дана;
Да је гаранција за изведене радове 5година;
Да је доставио средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде са пропратном документацијом;

3.

Да је понуђач LBGR“LIMEX“,ул. Цветка Јелисавчића 9/1, 31250 Бајина Башта , доставио, благовремену,
одговарајућу, прихватљиву понуду број 04-6496 од 14.09.2018.године у 09:24 часова која испуњава основне и
додатне услове наведене у конкурсној документацији.
Да испуњава обавезне услове за учешће;
Да испуњава додатне услове;
Да је доставио Фотокопију одговарајуће лиценце издате од стране Инжењерске коморе Србије за запосленог
или ангажованог инжењера архитектуре или грађевинског инжењера;
Да је понуђена укупна цена понуде износи без ПДВ-а 1.085.720,00 динара а са ПДВ-ом 1.302.864,00 динара ;
Да је рок извођења радова 15 дана;
Да је гаранција за изведене радове 5година;
Да је доставио средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде са пропратном документацијом;

4.

Да је понуђач DABAR D.O.O,ул. Кумодрашка бр. 57, 11010 Београд, доставио, благовремену, одговарајућу,
прихватљиву понуду број 04-6497 од 14.09.2018.године у 09:25 часова која испуњава основне и додатне услове
наведене у конкурсној документацији.
Да испуњава обавезне услове за учешће;
Да испуњава додатне услове;
Да је доставио модел уговора који је саставни део конкурсне документације , који је оверен печатом а који није
потписан;
Да је доставио Фотокопију одговарајуће лиценце издате од стране Инжењерске коморе Србије за запосленог
или ангажованог инжењера архитектуре или грађевинског инжењера;
Да је понуђена укупна цена понуде износи без ПДВ-а 449.600,00 динара а са ПДВ-ом 539.520,00 динара ;
Да је рок извођења радова 15 дана;
Да је гаранција за изведене радове 5година;
Да је доставио средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде са пропратном документацијом;

5.

Да је понуђач SZLR LIMAR ARSIĆ, ул. Јурија Гагарина 175, 11070 Нови Београд , доставио, благовремену
понуду број 04-6503 од 14.09.2018.године у 10:00 часова која садржи битне недостатке понуде.
Понуђена укупна цена понуде износи без ПДВ-а 589.200,00 динара а са ПДВ-ом 707.040,00 динара ;
Понуђач није доставио тражене додатне услове који су предвиђени конкурсном документацијом као ни тражено
средство обезбеђења. Комисија констатује да се понуда наведеног понуђача одбија због битних недостатака у складу
са чланом 106. Закона о јавним набавкама.

1) Подаци о јавној набавци:
Редни број јавне набавке

Редни број из Плана набавки

ЈНМВ 44/2018
Радови на санација крова и кишне
канализације на објекту УПРАВНЕ
ЗГРАДЕ, улица Милорада
Јовановића број 11,Жарково,
Сектор за маркетинг и
продају,Јавно предузеће „Завод за
уџбенике“ Београд.
Позиција 1.3.2.

Износ планираних средстава за јавну набавку из апропријације у буџету,

За наведену јавну набавку средства

Предмет јавне набавке

2

односно финансијском плану за плаћање

су планирана у финансијским
планом под редним бројем 48

Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану за плаћање
из Плана набавки
Врста поступка јавне набавке из Плана набавки

Да
Јавна набавка мале вредности

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

1.500.000,00 динара

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

449.600,00 динара

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

539.520,00 динара

Наручилац самостално спроводи поступак јавне набавке:
Да
Разлози и оправданост предметне јавне набавке, као и начин на који је утврђена процењена вредност:
Јавна набавка се спроводи на основу Пословног плана и налази се у Плану набавки , процењена вредност утврђена је на
основу дугогодишњег искуства из ове области и путем интернета , као и истраживањем тржишта и потенцијалних
добављача.
Евентуална одступања од Плана набавки са образложењем:
Нема

2) Укупан број поднетих понуда: Поднето је 5 (пет).
Поднета понуда:
Број под којим је понуда заведена и
време пријема

Подносилац понуде

Напомена

04-6482
Od 13.09.2018.god.
u 11:01h

ПЛАНМОНТАЖА Д.О.О ,
ул. Цара Душана
бр.1,18420 Блаце

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

04-6495
Od 14.09.2018.god.
U 09:09h
04-6496
Od 14.09.2018.god.
U 09:24h
04-6498
Od 14.09.2018.god.
U 09:25h

ГП „МИЗОНИ“д.о.о ,ул.
Краљице Катарине број
91,11030 Београд
LBGR“LIMEX“,ул. Цветка
Јелисавчића 9/1, 31250
Бајина Башта

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DABAR D.O.O,ул.
Кумодрашка бр. 57, 11010
Београд

Отварању понуда присуствовао је овлашћени
представник понуђача:Зоран Чабрић
Број пуномоћја: 04-6517

04-6504
Od 14.09.2018.god.
U 10:00h

SZLR LIMAR ARSIĆ, ул.
Јурија Гагарина 175, 11070
Нови Београд

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Основни подаци о понуђачима
Благовремене понуде

Неблаговремене понуде
Није било неблаговремених понуда

1.
ПЛАНМОНТАЖА Д.О.О , ул. Цара Душана
бр.1,18420 Блаце

Није било неблаговремених понуда

2.
ГП „МИЗОНИ“д.о.о ,ул. Краљице Катарине број
91,11030 Београд

3

Није било неблаговремених понуда

3.
LBGR“LIMEX“,ул. Цветка Јелисавчића 9/1, 31250
Бајина Башта

Није било неблаговремених понуда

4.
5.

DABAR D.O.O,ул. Кумодрашка бр. 57, 11010 Београд
SZLR LIMAR ARSIĆ, ул. Јурија Гагарина 175, 11070
Нови Београд

Није било неблаговремених понуда

6.
7.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

3) Назив, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање и цена:
SZLR LIMAR ARSIĆ, ул. Јурија Гагарина 175, 11070 Нови Београд доставио, благовремену понуду број 046503од 14.09.2018.године у 10:00 часова која садржи битне недостатке .
Понуђена укупна цена понуде износи без ПДВ-а 589.200,00 динара а са ПДВ-ом707.040,00 динара ;
Понуђач није доставио тражене додатне услове који су предвиђени конкурсном документацијом као ни тражено
средство обезбеђења. Понуда наведеног понуђача се одбија због битних недостатака у складу са чланом 106.
Закона о јавним набавкама
4) Критеријум за оцењивање понуде је:
-најнижа понуђена цена-

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
На основу стручне оцене понуда Комисија предлаже да се уговор о јавној набавци за набавку радова :Радови на
санацији крова и кишне канализације на објекту УПРАВНЕ ЗГРАДЕ, улица Милорада Јовановића број 11,Жарково,
Сектор за маркетинг и продају,Јавно предузеће „Завод за уџбенике“ Београд додели понуђачу : G.D. DABAR D.O.O.,ул.
Кумодрашка број 57, 11010 Београд ,за понуду бр 04-6498 од 14.09.2018. године.
Укупна вредност набавке уговара се у износу од 449.6 00,00 динара без ПДВ-а а са ПДВ-ом 539.520,00 динара.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу законског овлашћења
донело Одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци додељује понуђачу : G.D. DABAR D.O.O,ул.
Кумодрашка број 57, 11010 Београд ,за понуду бр 04-6498 од 14.09.2018. године.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке, Захтев за заштиту права може се поднети у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу јавних
набавки. Захтев се подноси се Наручиоцу , а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Наручилац може закључити уговор о јавној набавци и пре истека рока за подношење Захтев за заштиту права, у складу са
чланом 112. став2. тачка 5) Закона о јавним набaвкама.

Одговорно лице
(за Наручиоца)
_______________________
Драгољуб Којчић, Директор Завода и главни уредник
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