Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОШ '' ЖАРКО ЗРЕЊАНИН''
Скореновац
Број: 454/18
Датум: 21.09.2018. године
ул. Братства – јединства бр.49
26228 Скореновац
Тел./факс:013/764-015
E-mail: osskorenovac@mts.rs
На основу члана 107. и 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и
Извештаја Комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда бр. 453/18 од 20.09.2018. године,
ДИРЕКТОР О. Ш. ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' СКОРЕНОВАЦ, доноси

ОДЛУКУ
о додели уговора
за јавну набавку - Демонтажа постојеће, израда и уградња нове столарије
на згради ОШ ''Жарко Зрењанин'' у Скореновцу - III фаза
УГОВОР СЕ додељује групи понуђача ''Алкон'' д.о.о. Панчево и ''Грађевинар РД'' д.о.о. Београд- Сурчин,
број 1408/18 од 14.09.2018. године, за Демонтажу постојеће, израду и уградњу нове столарије на згради ОШ ''Жарко
Зрењанин'' у Скореновцу - III фаза.
Одлуку ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, у року од три дана од дана
доношења.

О б р а з л о ж е њ е:
Директор ОШ ''Жарко Зрењанин'' у Скореновцу је дана 05.09.2018. године, донео одлуку о покретању поступка
јавне набавке мале вредности број 403/18 за набавку – Демонтажа постојеће, израда и уградња нове столарије на
згради ОШ ''Жарко Зрењанин'' у Скореновцу - III фаза.
Редни број јавне набавке у Плану јавних набавки је 1.1.3.
Предмет јавне набавке је набавка добара – Демонтажа постојеће, израда и уградња нове столарије на згради
ОШ ''Жарко Зрењанин'' у Скореновцу - III фаза.
Ознака из Општег речника набавки – 44221000- прозори, врата и сродни артикли и 45421100 – уградња
прозора, врата и сродни артикли.
Јавна набавка ће се спровести у поступку јавне набавке мале вредности.
Процењена вредност набавке је 1.991.666,66 динара без ПДВ-а, а 2.390.000,00 динара са ПДВ-ом.
Средства за реализацију јавне набавке обезбеђена су: Уговором о додели новчаних средстава из буџета АП
Војводине за 2018. годину, број 128-454-321/2018-04 од 22.08.2018. године, а на основу Конкурса за финансирање и
суфинансирање, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег
образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2018 годину,
број 128-454-303/2018 од 28.06.2018. године, у оквиру раздела 06- Покрајински секретаријат за образовање, прописе,
управу и националне мањине- националне заједнице, Програм 2003- Основно образовање, програмска активност 1006Модернизација инфраструктуре основних школа, функционална класификација 910, економска класификација 4632Капитални трансфери осталим нивоима власти, извор финансирања 01 00- Приходи из буџета, у укупном износу од
2.390.000,00 динара и Планом јавних набавки ОШ ''Жарко Зрењанин'' Скореновац за 2018.годину, редни бр. 1.1.3.
Поступак јавне набавке спровeла је Комисија за јавну набaвку, коју je образовао директор ОШ ''Жарко
Зрењанин'' Скореновац, а у складу са чланом 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) у саставу: Стојанка Тасић, члан; Михајло Јокић, члан и Верица Торлаковић Николић, члан.
1

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки:
www.ujn.gov.rs и интернет страници www.osskorenovac.edu.rs.
До истека рока за подношење понуда приспела је 1 (једна) понуда, и то:
Број под којим је
понуда заведена

Назив или шифра понуђача

Заједничка понуда
1. ''Алкон'' д.о.о. Панчево

446/18

ул. Јабучки пут бр. 153, 26000 Панчево и

Датум пријема

Време пријема

19.09.2018.

10,15

2. ''Грађевинар РД'' д.о.о. Београд-Сурчин
ул. Париска бр. 14, 11271 Београд-Сурчин
Комисијa за јавну набавку је након прегледа и провере извршила стручну оцену пристиглих понуду и
констатовала следеће:
1. Понуда групе понуђача ''Алкон'' д.о.о. Панчево и ''Грађевинар РД'' д.о.о. Београд-Сурчин је
благовремена, одговарајућа и прихватљива.
Уз понуду је достављена комплетна документација наведена у позиву за прикупљање понуда и конкурсној
документацији.
Понуда износи 1.991.590,00 динара без ПДВ-а, ПДВ-е је 398.318,00 динара и укупна цена са ПДВ-ом
износи 2.389.908,00 динара.
Рок плаћања је 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема исправних ситуација оверенених од стране
наручиоца и надзорног органа;
Рок за извођење радова (за демонтажу, израду и уградњу) је 20 (двадесет) дана од дана увођења у посао;
Место извођења радова је на зграда ОШ ''Жарко Зрењанин'' у Скореновцу, ул. Братства- јединства бр. 49.
Гарантни рок је 24 (двадесет четири) месеца, рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји.
У складу са чланом 106. ЗЈН понуда групе понуђача ''Алкон'' д.о.о. Панчевои и ''Грађевинар РД'' д.о.о.
Београд-Сурчин, број 1408/18 од 14.09.2018. године, а која је заведена код наручиоца под бројем 446/18 од
19.09.2018. године, нема битних недостатака, из понуде се може утврдити стварна садржина понуде, и
понуђена цена не прелази износ процењене вредности предметне јавне набавке, тако да се сматра
прихватљивом у смислу члана 3. став 1 тачка 33. Закона о јавним набавкама.
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање
Број под којим је
понуда заведена

Подносилац понуде

/

Разлози за одбијање понуда

/

/

Критеријум за доделу уговора је ''Економски најповољнија понуда'', а елементи критеријума су:
Поз.
1
2
3

Елементи критеријум
Понуђена цена
Рок извођења радова
Гарантни рок
УКУПНО

Број пондера
80
10
10
100

1. Понуђена цена – 80 пондера
Код овог елемента критеријума упоређиваће се укуопна понуђена цена без ПДВ-а.
Понуђач са најнижом понуђеном ценом добија 80 пондера
2

најнижа понуђена цена
Пондер за понуђену цену = 80 х --------------------------------понуђена цена
2. Рок за извођење радова – 10 пондера
Понуђач који понуди најкраћи рок за извођење радова добија 10 пондера.
Редослед осталих понуђача рачуна се по формули:
Најкраћи понуђени рок
Пондер за рок за извођење радова = 10 х -------------------------------Понуђени рок
Рок за извођење радова не може бити краћи од 20 дан нити дужи од 30 дана, од дана увођења у посао.
3. Гарантни рок – 10 пондера
Понуђач са најдужим понуђеним гарантним роком добија 10 пондера.
Редослед осталих понуђача рачуна се према формули:
Понуђени гарантни рок
Пондер за гарантни рок = 10 х --------------------------------Најдуже понуђени гарантни рок
Гарантни рок не може бити краћи од 24 мес. ни дужи од 60 мес. од дана испоруке.

Пимена елемената критеријума ''економски најповољнија понуда'' код понуде:
Групе понуђача: ''Алкон'' д.о.о. Панчево и ''Грађевинар РД'' д.о.о. Београд-Сурчин
1. Понуђена цена: 1.991.590,00 дин. без ПДВ-а
1.991.590,00
Пондер за понуђену цену = 80 х ----------------1.991.590,00

= 80 пондера

2. Рок за извођење радова – 20 дана

20
Пондер за рок израде и уградње = 10 х --------- = 10 пондера
20

3. Гарантни рок – 24 месеца
24
Пондер за рок израде и уградње = 10 х -------24

= 10 пондера

Ранг листа понуђача по критеријуму ''економски најповољнија понуда'' по сваком од елемената критеријума
као и укапан број добијених бодова
Ранг
листа
1

Назив понуђача
Група понуђача:
1. ''Алкон'' д.о.о. Панчево и
2. ''Грађевинар РД'' д.о.о.
Београд-Сурчин

Понуђена цена
- 80 пондера

Рок извођења радова
-10 пондера

Гарантни рок
-10 пондера

Укупно
пондера

80

10

10

100
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Комисија је после прегледа и извршене стручне оцене понуда, на основу датог критеријума за доделу уговора
''економски најповољнија понуда'', сачинила писани Извештај о стручној оцени понуда и констатовала да је понуда
групе понуђача ''Алкон'' д.о.о. Панчево и ''Грађевинар РД'' д.о.о. Београд-Сурчин, број 1408/18 од 14.09.2018. године, а
која је заведена код наручиоца под бројем 446/18 од 19.09.2018. године, за Демонтажу постојеће, израду и уградњу
нове столарије на згради ОШ ''Жарко Зрењанин'' у Скореновцу - III фаза, благовремена, одговарајућа и прихватљива у
смислу члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН.
Комисија предлаже одговорном лицу наручиоца да донесе Одлуку о додели уговора и уговор закључи са
групом понуђача ''Алкон'' д.о.о. Панчево и ''Грађевинар РД'' д.о.о. Београд-Сурчин, број 1408/18 од 14.09.2018.
године, за Демонтажу постојеће, израду и уградњу нове столарије на згради ОШ ''Жарко Зрењанин'' у Скореновцу - III
фаза.
Директор ОШ ''Жарко Зрењанин'' у Скореновцу прихватио је предлог Комисије за јавну набавку дат у писаном
Извештају о стучној оцени понуда бр. 453/18 од 20.09.2018. године, те је на основу законског овлашћења донео Одлуку
о додели уговора групи понуђача ''Алкон'' д.о.о. Панчево и ''Грађевинар РД'' д.о.о. Београд-Сурчин, број 1408/18 од
14.09.2018. године, за Демонтажу постојеће, израду и уградњу нове столарије на згради ОШ ''Жарко Зрењанин'' у
Скореновцу - III фаза.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

ДИРЕКТОР
______________________
Геза Шаламон
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