ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
“ ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ“
УЖИЦЕ, Немањина 52
Број:1550/2016
Дату: 19.08.2016.године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „ Сл.гласник РС“ број
124/2014, 14/15, 68/15) и Извештаја комисије бр. 1549/2016 од 19.08.2016.године о
стручној оцени понуда за јавну набавку добара - намештај за опремање новог
простора , ЈН број 1.1.5/2016, директор Дома за децу и омладину „ Петар
Радовановић“ Ужице из Ужица, Немаљина 52 доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ јавне набавке добара – намештај за
опремање новог простора , редни број ЈН 1.1.5/2016
Уговор за јавну намештаја за опремање новог простора у поступку јавне
набавке мале вредности, редни број ЈН 1.1.5/2016, додељује се понуђачу
„ГАЈ – Инжењеринг и опремање“ доо Земун, Цара Душана бр.266, Земун,
матични број: 07551754, ПИБ: 100014609, на основу понуде понуђача број 238 од
12.08.2016.године, заведене код наручиоца под бројем 1543/2016 од 17.08.2016.
године.
Образложење
На основу Одлуке овлашћеног лица наручиоца број 1390/2016 од
22.07.2016.године о покретању поступка јавне набавке добара – намештај за
опремање новог простора за потребе Дома за децу и омладину „ Петар
Радовановић“ Ужице, спроведен је поступак јавне набавке мале вредности за
јавну набавку добара – намештај за опремање новог простора.
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

Назив наручиоца: Дом за децу и омладину «Петар Радовановић»
Адреса наручиоца: место: Ужице, ул. Немањина бр. 52.
Редни број јавне набавке у плану набавки : 1.1.5/2016
Врста поступка јавне набавке : јавна набавка мале вредности
Предмет набавке је набавка добара – намештај за опремање новог
простора.
Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника
набавке : 39100000-3 , намештај
6. Процењена вредност ЈН: 1.500.000,00 динара без ПДВ-а.
7. Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена
У ситуацији када две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
1.
2.
3.
4.
5.
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Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума
није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити
понуђачу који је понудио дужи гарантни рок за испоручена добра .
Б. ПРОЦЕДУРА НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:

1. Наручилац је за наведену јавну набавку дана 09.08.2016.године објавио на
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца Позив за подношење
понуда и Конкурсну документацију .
Рок за достављње понуда био је закљично са 18.08.2016. године до 10,00 часoва.
Поступак отварања понуда спроведен је по истеку рока за достављање понуда
дана 18.08.2016. године у 10,30 часова , а окончан је истог дана у 11,00 часова.
Поступак је спровела Комисија за предметну јавну набавку именована Решењем
директора број 1390-1/2016 од 22.07.2016.године и о томе сачинила Записник о
отварању понуда .
2. Приспеле понуде понуђача:
 Неблаговремених понуда: нема
 Број благовремених понуда: 2 (две) и то:
1. „Назив или шифра понуђача: ГАЈ – Инжењеринг и опремање“ доо Земун, Цара
Душана бр.266
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 1543/2016 од 17.08.2016. год.
Број под којим је понуда заведена код понуђача : 238 од 12.08.2016. године.
2. Назив или шифра понуђача: Компанија „ КТИТОР“доо Земун, Добановички пут
58, 11080 Београд
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 1544/2016 од 17.08.2016. год.
Број под којим је понуда заведена код понуђача : 829 од 12.08.2016. године.
3. Преглед, оцена, рангирање понуда и предлог комисије за доделу уговора :
Комисија је спровела поступак оцењивања понуда дана 19.08. 2016. године и о
томе сачинила Извештај о стручној оцени понуда, како следи:
Стручна оцена понуда:
1) Комисија је одбила као неприхватљиву следећу понуду:
1. Назив или шифра понуђача: Компанија „ КТИТОР“доо Београд, Земун,
Добановички пут 58, матични број :07484313, ПИБ: 100001999
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 1544/2016 од 17.08.2016.
године.
Број под којим је понуда заведена код понуђача : 829 од 12.08.2016. године.
Понуђена цена без ПДВ: 1.674.000,00 динара
Понућена цена са ПДВ-ом: 2.008.800,00 динара
Рок испоруке:10 календраских дана од дана закључења уговора
Разлози за одбијање понуде:
1.Предметна понуда је одбијена на основу члана 106.тачка 2) Закона о јавним
набавкама , због битних недостатака. Понуђач није доказао испуњеност додатних
услова за учешће у поступку јавне набавке и то :
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1) Да понуђач располаже неопходаним финансијским капацитетом и то да Понуђач
није био неликвидан ни један дан у периоду од 24 месеца пре објављивања позива
за подношење понуда на Порталу јавних набавки, а преме Упутству датом у
Конкурсној документацији у поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА , на странама
7 и 9, и то- понуђач није доставио: Потврду Народне банке Србије да понуђач у
периоду од 09.08.2014. године до 09.08.2016. године, није био неликвидан
2) Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом и то да понуђач има
најмање 15 стално запослених радника , од којих : минимум 5 ( пет) ВКВ /КВ радника
столарске струке, минимум 1-ог ( један) дипломираног инжењера дрвне индустрије и
минимум 1-ог ( један) возача „ Ц“ категорије, а преме Упутству датом у Конкурсној
документацији у поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА , на странама 7 и 9 и топонуђач није доставио: ППП-ПД образац за месец последње извршене уплате оверен
од стране Пореске управе – фотокопија, за све запослене М3 обрасце, за
дипломираног инжењера дрвне индуструје још и фотокопију дипломе , за минимум 5
столара дипломе из којих се види да су квалификовани столари , за возача фотокопију
возачке дозволе „ Ц „ категорије.
3) Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом и то да понуђач
располаже са следећом техничком опремом: вертикални или хоризонтални кројач
плоча.-комада 1,машина за обраду кантова -.комада 1, линија за израду фурнираних
елемената.-.комада 1 , сушара-.комада 1, столарска машина-комбинирка.- комада 1,
ЦНЦ машина за обраду плоча и масива.-комада 1, Кабина за фарбање -.комада 1,
Транспортно средство за превоз намештаја.-.комада 2, Производни и магацински
простор -.минимум 800м², а преме Упутству датом у Конкурсној документацији у
поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА , на странама 7, 8 и 9, и топонуђач није доставио: извод из основних средстава са јасно обележеном траженом
опремом, саобраћајна дозвола са читачем , полисом и регистрационом налепницом,
препис из листа непокретности , односно уговор о закупу или лизингу за предметну
опрему, нити стручни налаз о извршеном прегледу и провери опреме за рад , са
аспекта безбедности и здравља на раду.
4) Да понуђач има успостављен систем обезбеђење квалитета , и то: Да поседује
сертификат да је систем менаџмента који примењује усаглашен са захтевима
стандарда ISO 9001:2008 или одговарајући- који се односи на целу организацију , да
поседује сертификат ISO 14001 или одговарајући – систем менаџмента заштитом
животне средине , да поседује сертификат OHSAS 18001 или одговарајући- систем
управљања заштитом здравља и безбедности на раду , да поседује сертификат FSC
CoC -ланац одговорности , односно гаранција да дрво до крајњег корисника долази
строго праћеним ланцем : од сертификоване шуме , преко обраде и производње, а
преме Упутству датом у Конкурсној документацији у поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА , на странама 8 и 9, и то- понуђач није доставио: копије

важећих сертификата на српском језику, односно уколико је сертификат издат на
страном језику, наведени доказ је потребно доставити у преводу на српски језик,
овереном од стране судског тумача за предметни страни језик.
2. Понуда је неприхватљива и у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона, јер понуђена
цена прелази износ процењене вредности јавне набавке.
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1) Комисија је оценила као прихватљиву следећу достављену понуду:
1.Назив или шифра понуђача: „ГАЈ – Инжењеринг и опремање“ доо Београд,
Земун, Цара Душана бр.266, матични број: 07551754, ПИБ: 100014609
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 1543/2016 од 17.08.2016.
године.
Број под којим је понуда заведена код понуђача : 238 од 12.08.2016. године.
Понуђена цена без ПДВ-а: 1.465.540,00 динара
Понућена цена са ПДВ-ом: 1.758.648,00 динара
Рок испоруке: 10 календраских дана од дана закључења уговора
Приликом прегледа и оцене понуде, констатовано је понуда благовремена, не
садржи недостатке у смислу члана 106. ЗЈН, одговарајућа је, не ограничава нити
условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелазе износ процењене
вредности, па се сматра ПРИХВАТЉИВОМ у смислу члана 3. став 1. тачка 33)
ЗЈН.
Рачунска исправност понуде: Утврђено је да пристигла прихватљива понуда не
садржи рачунске неправилности.
Предлог комисије за доделу уговора_
У складу са стручном оценом понуда , Комисија је предложила овлашћеном лицу
наручиоца да на основу члана 107. став 3. и члана 108. Закона донесе одлуку о
додели уговора и закључењу уговора за јавну набавку добара - намештај за
опремање новог простора са понуђачем „ГАЈ – Инжењеринг и опремање“ доо
Земун, Цара Душана бр.266, Земун, матични број: 07551754, ПИБ: 100014609,
на основу понуде понуђача број 238 од 12.08.2016.године, заведене код
наручиоца под бројем 1543/2016 од 17.08.2016. године.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за доделу
уговора у поступку јавне набавке добара - намештај за опремање новог
простора, ЈН бр. 1.1.5/2016, , дат у Извештају о стручној оцени понуда бр.
1549//2016 од 19.08.2016.године , и на основу овлашћења донело одлуку као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ :
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет
дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца.Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији .
ДИРЕКТОР ДОМА
Драган Катић
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