ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
“ ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ“
УЖИЦЕ, Немањина 52
Број: 1184/2017
Дату: 17.07.2017.године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „ Сл.гласник РС“ број 124/2014,
14/15, 68/15) и Извештаја комисије бр. 1181/2017 од 14.07.2017.године о стручној оцени
понуда за јавну набавку радова на постављању фасаде , ЈН број 1.3.4/2017, директор
Дома за децу и омладину „ Петар Радовановић“ Ужице из Ужица, Немаљина 52 доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ јавне набавке радова на постављању фасаде
редни број ЈН 1.3.4/2017
Уговор за јавну набавку радова на постављању фасаде у поступку јавне набавке
мале вредности, редни број 1.3.4/2017 додељује се понуђачу „ Занатска задруга „ ЦМП“
Ужице, Љубе Стојановића 3 , матични број:07281587, ПИБ: 101781839, на основу
понуде бр. 377/17 од 13.07.2017. године, заведене код наручиоца под бр. 1175/2017од
14.07.2017.године.
Образложење
На основу Одлуке овлашћеног лица наручиоца број 1053/2017 од 29.06.2017.године о
покретању поступка јавне набавке радова на постављању фасаде за потребе Дома за
децу и омладину „ Петар Радовановић“ Ужице, спроведен је поступак јавне набавке мале
вредности за јавну набавку радова на постављању фасаде .
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
1. Назив наручиоца: Дом за децу и омладину «Петар Радовановић»
2. Адреса наручиоца: место: Ужице, ул. Немањина бр. 52.
3. Редни број јавне набавке у плану набавки : 1.3.4/2017
4. Врста поступка јавне набавке : јавна набавка мале вредности
5. Предмет набавке је набавка радова - постављање фасаде.
Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке : 45443000
фасадни радови
6 . Процењена вредност ЈН: 1.500.000,00 динара без ПДВ-а.
7. Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена
Понуде понуђача који нису у систему пдв-а и понуде понуђача који су у систему пдв-а
рангирају се тако што се упоређују укупна цена понуђача који нису у систему пдв-а и цена
без пдв-а понуђача који је у систему пдв-а.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења радова .
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 све изведене радове.
Б. ПРОЦЕДУРА НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:

1. Наручилац је за наведену јавну набавку дана 05.07.2017.године објавио на
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца Позив за подноше-ње понуда ,
Конкурсну документацију и измену конкурсне документације .
Рок за достављње понуда био је закљично са 14.07.2017. године до 12,00 часoва.
Поступак отварања понуда спроведен је по истеку рока за достављање понуда дана
14.07.2017. године у 12,30 часова , а окончан је истог дана у 12,50 часова.
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Поступак је спровела Комисија за предметну јавну набавку именована Решењем
директора 1054/2017 од 29.06.2017. и о томе сачинила Записник о отварању понуда .
2. Приспеле понуде понуђача:
 Неблаговремених понуда: нема
 Број благовремених понуда: 1 (једна ) и то:
Редни
Назив или шифра понуђача
Бр. под којим је датум и час
број
понуда
пријема
час
заведена код
наручиоца
1.
Занатска задруга „ ЦМП“ Ужице, Љубе
1175/2017 14.07.2017.године
Стојановића 3
у 10,44
3. Преглед, оцена, рангирање понуда и предлог комисије за доделу уговора :
Комисија је спровела поступак оцењивања понуда дана 14.07.2017. године и о томе
сачинила Извештај о стручној оцени понуда, како следи:
Стручна оцена понуда:
Комисија је оценила као прихватљиву достављену понуду, и то следећу понуду :
Назив или шифра понуђача Занатска задруга „ ЦМП“ Ужице, Љубе Стојановића 3 ,
матични број:07281587, ПИБ: 101781839
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 1175/2017од 14.07.2017.год.
Број под којим је понуда заведена код понуђача: 377/17 од 13.07.2017.год.
Понуђена цена без ПДВ-а: 1.475.368,00 динара
Понуђена цена са ПДВ-ом: 1.770.441,60 динара
Понуда понуђача је прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона.
Понуђач је приложио сву потребну документацију на основу које је утврђено да испуњава
све обавезне и додатне услове из члана 75. и 76. Закона и конкурсне документације и
све техничке спецификације.
Предлог комисије за доделу уговора_
На основу стручне оцене понуда, Комисија је предлажила 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 радова на постављању фасаде у поступку
јавне набавке број 1.3.4 / 2017 са понуђачем „ Занатска задруга „ ЦМП“ Ужице, Љубе
Стојановића 3 , матични број:07281587, ПИБ: 101781839, на основу понуде бр. 377/17
од 13.07.2017. године, заведене код наручиоца под бр. 1175/2017од 14.07.2017.године
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за доделу уговора у
поступку јавне набавке радова на постављању фасаде , ЈН бр. 1.3.4/2017, дат у Извештају
о стручној оцени понуда бр. 1181/2017 од 14.07.2017.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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