ОШ „Вук Караџић“
Бачка Паланка
Ул. Доситејева бр. 3
Деловодни број : 106/17
Датум: 18.05. 2017.год.

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12,
14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), доноси се
ОДЛУКА
о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности
редни број 3/2017
Уговор о јавној набавци радова – санација дела крова школске зграде по спроведеном
поступку јавне набавке мале вредности, редни број 3/2017 додељује се понуђачу:
Atlasstroy d.o.o Београд
матични број: 21272493
ПИБ: 109945960
Образложење
Наручилац је дана 12.04. 2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности за набавку радова – санација дела крова школске зграде , редни број јавне
набавке 3/2017.
Процењена вредност јавне набавке: 968.000,00 дин ( са ПДВ-ом).
Предметна набавка спроводи се у поступку набавке мале вредности. Позив за подношење
понуда објављен је истовремено са конкурсном документацијом дана 25.04.2017. године на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Укупан број поднетих понуда: 8

Поступак отварања понуда спроведен је дана 11.05.2017. године, у просторијама наручиоца
ОШ „Вук Караџић“ ул. Доситејева бр. 3 у 13.30. часова. Записником је констатовано да је
благовремено, до истека рока за подношење понуда дана 11.05.2017. године до 13.00 часова
пристигло 8 понуда следећих понуђача:

Р.бр. Бр. под којим је заведена

Назив понуђача

Датум пријема

1.

91/17

СГР „Драган Станковић“ 10.05.2017.
Мали Зворник

2.

92/17

Гро Статик ДОО Нови Сад

10.05.2017.

3.

93/17

„Atlasstroy“ d.o.o Београд

10.05.2017.

4.

94/17

ГР „Градња Динуловић“ 11.05.2017.
Бачка Паланка

5.

95/17

„ Бонус стан“ д.о.о Нови 11.05.2017.
Сад

6.

96/17

DOO
“Foreco”
Петровац

Бачки 11.05.2017.

7.

97/17

Д.O.O.
„Визура“
Паланка

Бачка 11.05.2017.

8.

98/17

ГР
„Техноуна
Челарево

градња“ 11.05.2017.

Приликом прегледа и стручне оцене понуде у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН, Комисија је
утврдила да следећe понуде понуђача:
ГР „Техноуна градња“
Сгр „Драган Станковић“
ДОО „Визура“

садрже битне недостатке у смислу члана 106. ЗЈН, и као такве их ОДБИЈА КАО
НЕПРИХВАТЉИВЕ, и то:

Ред.
Назив понуђача
број
1. ГР „Техноуна градња“

Недостатак због којег се понуда одбија као
неприхватљива:
Комисија је утврдила следеће недостатке понуде:
рок важења понуде је од стране понуђача
наведен 8 дана, а наручилац је прописао 60
дана.
- понуђач није доказао додатне услове
У складу чланом 106. став 1. тачка 4) Закона, где се
наводи да ће наручилац одбити понуду ако је
понуђени рок важења краћи од прописаног и у складу
са чл. 106. став .1 тачка 2. где је наведено да ће
наручилац одбити понуду ако понуђач не докаже да
испуњава додатне услове, понуда понуђача ГР
«Техноуна градња» ОДБИЈА СЕ
КАО НЕПРИХВАТЉИВА
-

2.

СГР „Драган
Станковић“

Комисија је утврдила следеће недостатке понуде:
-понуђач није доказао додатне услове.
У складу чланом 106. став 1. тачка 2) Закона где се
наводи да ће наручилац одбити понуду ако понуђач
не докаже да испуњава додатне услове, понуда
понуђача СГР « Драган Становић» .. ОДБИЈА СЕ
КАО НЕПРИХВАТЉИВА.

3.

Д.О.О „Визура“

Комисија је утврдила следеће недостатке понуде:
-понуђач није доказао додатне услове.
У складу чланом 106. став 1. тачка 2) Закона где се
наводи да ће наручилац одбити понуду ако понуђач
не докаже да испуњава додатне услове, понуда
понуђача Д.О.О « Визура » ОДБИЈА СЕ КАО
НЕПРИХВАТЉИВА.

Приликом прегледа и оцене понуда, констатовано је да следеће понуде не садрже недостатке
у смислу члана 106. ЗЈН, одговарајуће су, па се сматрају ПРИХВАТЉИВИМ у смислу
члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН:
Гро Статик ДОО
Atlasstroy d.o.o
ГР „Градња Динуловић“
Бонус стан“ дoo
DOO “Foreco”
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
После стручне оцене понуда, предлаже се наручиоцу да уговор за јавну набавку радова –
санација дела крова школске зграде за потребе наручиоца, редни број 3/2017 додели
понуђачу:
АТLASSTROY d.o.o Београд
са понудом заведеном под бр. 93/17 од 11.05. 2017.
-

укупна вредност понуде (без ПДВ-а): 597. 559, 30 дин. динара;
рок за извођење радова 30 дана

Изабрани понуђач извршава набавку самостално.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог именоване Комисије за јавне набавке о
избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели
уговора како је наведено у диспозитиву одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана
од дана објаве на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Одговорно лице
Сања Ралић

