ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
“ ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ“
УЖИЦЕ, Немањина 52
Број: 1090/2018
Дату: 20.06.2018.године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „ Сл.гласник РС“ број
124/2014, 14/15, 68/15) и Извештаја комисије бр. 1089/2018 од 20.06.2018.године о
стручној оцени понуда за јавну набавку радова - реконструкција мокрих чворова
на I улазу стамбеног дела Дома., ЈН број 1.3.5/2018, в.д. директор Дома за децу
и омладину „ Петар Радовановић“ Ужице из Ужица, Немаљина 52 доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ јавне набавке радова – реконструкција
мокрих чворова на I улазу стамбеног дела Дома, редни број јавне набавке
1.3.5/2018
Уговор за јавну набавку радова на реконструкција мокрих чворова на I улазу
стамбеног дела Дома у поступку јавне набавке мале вредности број 1.3.5/2018
додељује се понуђачу „ ПОЛЕТ“ д.о.о Ужице, Војводе Бојовића 42, матични број:
06599320, ПИБ: 100601996, на основу понуде понуђача број 62/2018 од
15.06.2018.године, заведене код наручиоца под бројем 1083/2018 од
20.06.2018.године.
Образложење
На основу Одлуке овлашћеног лица наручиоца број 985/2018 од 08.06.2018.
године о покретању поступка јавне набавке радова – реконструкција мокрих
чворова на I улазу стамбеног дела Дома за децу и омладину „ Петар
Радовановић“ Ужице, спроведен је поступак јавне набавке мале вредности за
јавну радова –реконструкција мокрих чворова
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 : 1.3.5/2018
4. Врста поступка јавне набавке : јавна набавка мале вредности
5. Предмет набавке је набавка радова - реконструкција мокрих чворова на I
улазу стамбеног дела Дома.
Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке :
45454000 радови на реконструкцији
6. Процењена вредност јавне набавке : 4.750.000,00 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.
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Б. ПРОЦЕДУРА НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:

1. Наручилац је за наведену јавну набавку дана 11.06.2018.године објавио
Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију на Порталу јавних
набавки и на интернет страници наручиоца .
Рок за достављање понуда био је закључно са 20.06.2018. године до 10,00 часова.
Поступак отварања понуда спроведен је по истеку рока за достављање понуда
дана 20.06.2018. године у 10,30 часова , а окончан је истог дана у 10,43 часова.
Поступак је спровела Комисија за предметну јавну набавку именована Решењем
директора број 986/2018 од 08.06.2018. 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: Занатска задруга „ ЦМП“ Ужице, Љубе Стојановића
3 , матични број:07281587, ПИБ: 101781839.
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 1082/2018 од 20.06.2018.године.
Број под којим је понуда заведена код понуђача : 227/18 од 18.06.2018.године
2) Назив или шифра понуђача : „ ПОЛЕТ“ д.о.о Ужице, Војводе Бојовића 42,
матични број:06599320, ПИБ: 100601996
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 1083/2018 од 20.06.2018.године.
Број под којим је понуда заведена код понуђача : 62/2018 од 15.06.2018.године
3. Преглед, оцена, рангирање понуда и предлог комисије за доделу уговора :
Комисија је спровела поступак оцењивања понуда дана 20.06.2018. 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: Занатска задруга „ ЦМП“ Ужице, Љубе Стојановића
3 , матични број:07281587, ПИБ: 101781839.
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 1082/2018 од 20.06.2018.године.
Број под којим је понуда заведена код понуђача : 227/18 од 18.06.2018.године
Понуђена цена без ПДВ-а: 3.084.556,00 динара
Понућена цена са ПДВ-ом: 3.701.467,20 динара
Рок извршења радова : 30 календарских дана од дана увођења у посао
Гарантни рок за изведене радове: 3 године, рачунајући од дана комисијске
примопредаје објекта/радова
Важност понуде: 60 календарских дана рачунајући од дана отварања понуда
Разлози за одбијања понуде: Понуда понуђача је одбијена на основу члана 92.
Закона због неуобичајено ниске цене коју је понуђеч понудио у обрасцу структуре
цене за позиције радова :
Позиција радова IV Керамичарски радови , на страни 23 . и 37 ред.број 4:
“ Набавка и уградња металних лајсни на угловима керамичких плочица“ – у износу од
100,00 динара без пдв-а по m1. и
Позиција радова V Разни радови , на страни 23 . и 38 ред. број 3:
„Набавка и уградња панела од Al профила са испуном од мат плексигласа. Панел се
причвршчије са доње и једне бочне стране за подлогу, а са горње стране носачем од зида
до зида (l≈1,45m). Спојеве са керамичким плочицама обезбедити силиконом и прелазном
Al лајсном 80x240cm “- у износу од 10.000,00 динара без пдв-а по комаду.
Позиција радова III Канализација, на страни 27 . и 42. редни број 3:
„Набавка, транспорт и уградња одводног канала у простору са тушевима, са решетком од
нерђајућег челика са прирубницом за прихват хидроизолације и сифоном, и једним
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изливом на средини 50. Ширина канала 84mm и l=0,80m, тип „ACO“ SHOVER DRAIN или
одговарајући другог произвођача“ - у износу од 6.000,00 динара без пдв-а по комаду .
и писане изјаве понуђача о немогућности извршења радова по понуђеним ценама.
Наручилац је дана 20.06.2018.године упутио писани позив понуђачу бр. 1087/2018 од
20.06.2018.године да се изјасни у погледу неуобичајено ниске цене за напред наведене
радове. Понуђач је по наведеном захтеву истог дана доставио допис бр. 131/2018 од
20.06.2018.године , заведен код наручиоца под бројем 1088/2018 од 20.06.2018.године у
коме истиче да је накнадном анализом цена утврдио да је понудио јако ниске цене за
наведене радове и да са таквим ценама не би могао одговорити захтевима квалитета за
понуђене радове , те да одустаје од понуде .

2. Комисија је оценила као прихватљиву следећу понуду:
1. Назив или шифра понуђача : „ ПОЛЕТ“ д.о.о Ужице, Војводе Бојовића 42,
матични број:06599320, ПИБ: 100601996
Број под којим је понуда заведена код наручиоца : 1083/2018 од 20.06.2018.године.
Број под којим је понуда заведена код понуђача : 62/2018 од 15.06.2018.године
Понуђена цена без ПДВ-а: 4.691.720,00 динара
Понућена цена са ПДВ-ом: 5.630.064,00 динара
Рок извршења радова : 30 календарских дана од дана увођења у посао
Гарантни рок за изведене радове: 3 године, рачунајући од дана комисијске
примопредаје објекта/радова
Важност понуде: 90 календарских дана рачунајући од дана отварања понуда .
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 прелази 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 92, 107. и 108. Закона донесе одлуку о додели
уговора и закључењу уговора за јавну набавку радова - реконструкција мокрих
чворова на I улазу стамбеног дела Дома са понуђачем „ ПОЛЕТ“ д.о.о Ужице,
Војводе Бојовића 42, матични број:06599320, ПИБ: 100601996, на основу понуде
понуђача број 62/2018 од 15.06.2018.године, заведене код наручиоца под бројем
1083/2018 од 20.06.2018.године.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за доделу уговора у
поступку јавне набавке радова на реконструкцији мокрих чворова, ЈН бр.
1.3.5/2018 дат у Извештају о стручној оцени понуда бр. 1089/2018 од
20.06.2018.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 .
ВД ДИРЕКТОР ДОМА
Љиљана Кузмановић
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