Основна школа „Сава Жебељан“ Црепаја
Маршала Тита 8, Црепаја
Број: 255
Дана: 13.05.2020.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12,14/15 и 68/15) , и Извештаја о стручној оцени понуда број 253 од
13.05.2020. године, директор школе доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
I Додељује се уговор у отвореном поступку јавне набавке Радови на рушењу
постојеће фискултурне сале у Црепаји и изградња нове спортске сале у Црепаји –
1. фаза , редни број ЈНOП 1/2020 понуђачу ARMEX DOO,СветозараМарковића
82,Жабаљ који заједнички наступа са DOO ‘’BOB’’,Корнелија Станковића 15, Нови
Сад, а чије је понуда достављена под деловодним бројем 248 од 13.05.2020.године.
.
II Обавезује се Комисија за јавну набавку да ову одлуку објави на Порталу јвних
нбавки и својој интернет страници , у року од три дана од дана доношења,
сагласно члану 108. став 5. Закона.
.
Образложење:
1. Назив и адреса наручиоца Основна школа „Сава Жебељан“ Црепаја, Маршала
Тита 8, Црепаја
2. Предмет и редни број набавке
а) Предмет јавне набавке је набавка радовa Предмет јавне набавке је набавка
Радова на рушењу постојеће фискултурне сале у Црепаји и изградња нове
спортске сале у Црепаји – 1. фаза, која се спроводи у oтвореном поступку
3. редни број ЈНOП 1/2020;
4. процењена вредност јавне набавке износи 19.583.333,00 динара без пдв.
Вредност уговора о јавној набавци износи 18.349.725,00 без пдв-а.
5. По Јавном Позиву објављеном на Порталу јавних набавки дана 02.03.2020.
године и под бројем 150 од 02.03.2020. године, и обавештења о продужењу рока
број 237 од 05.05.2020. године , благовремено тј. до дана 13.05.2020. године до
11.00 часова примљено је 2 понуде:
Ред.
бр

1

2

Назив или шифра понуђача
ES ENERGO-SERVIS DOO Beograd
Кружни пут 9В,11309, Лештане који
заједнички наступа са VIR SISTEM
DOO BEOGRAD, Кружни пут 13K,
11309, Лештане
ARMEX DOO,СветозараМарковића
82,Жабаљ, који заједнички наступа са
DOO ‘’BOB’’,Корнелија Станковића
15, Нови Сад

Број под којим
је понуда
заведена

Датум
Пријема

Час

247

13.05.2020

09,00

248

13.05.2020

09,14

Констатује се да је пристигла 1 неблаговремена понуда ( после сата одређеног за
достављање понуда):
33
„Lotex group“ доо , Обреновачки друм
249
13.05.2020.

11,07ч

101 , Београд

Назив понуђача, број под којим је понуда заведена, цена коју нуди понуђач,
подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума, а који се могу
нумерички приказати за сваког понуђача посебно :
Р.б.
1

Број под којим
је понуда заведена
.
247 од 13.05.2020.

Назив или шифра
понуђача
ES ENERGO-SERVIS
DOO Beograd
Кружни
пут
9В,11309, Лештане
који
заједнички
наступа
са
VIR
SISTEM
DOO
BEOGRAD, Кружни
пут
13K,
11309,
Лештане

Понуђена цена(без пдв) или евентуални попусти /
динари
-

укупна цена без пдв: 15.293.135,00

рок важења понуде: Није наведен рок важења
понуде
-

Рок извођења радова: 60 календарских дана

-

Гарантни рок: 2 године

- обим ангажовања подизвођача: нема
- начин давања понуде: заједничка са са VIR SISTEM
DOO BEOGRAD, Кружни пут 13K, 11309, Лештане
- Референце понуђача:
- Изведени радови на изградњи, санацији,
реконструкцији или адаптацији спортских сала у
последњих 5 година .
Број објеката- 1 објекат
Квадратура – 1965м2
- понуђач је у регистру понуђача и приложени сви
докази о испуњавању услова садржаних у конкурсној
докумантацији.

Р.б.
2

Број под којим
је понуда заведена
.
248 од 13.05.2020.

Назив или шифра
понуђача

Понуђена цена(без пдв) или евентуални попусти /
динари
-

укупна цена без пдв: 18.349.725,00

овића 82,Жабаљ, који

-

рок важења понуде: 90 дана

заједнички наступа са

-

Рок извођења радова: 60 календарских дана

DOO

-

Гарантни рок: 2 године

ARMEX
DOO,СветозараМарк

‘’BOB’’,Корнелија
Станковића 15, Нови

- обим ангажовања подизвођача: нема

Сад
-

начин

давања

понуде:

заједничка

са

DOO

‘’BOB’’,Корнелија Станковића 15, Нови Сад
- Референце понуђача:
- Изведени радови на изградњи, санацији,
реконструкцији или адаптацији спортских сала у
последњих 5 година .
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Број објеката- 3 објкета
Квадратура – 1756,1м2
- понуђач је у регистру понуђача и приложени сви
докази о испуњавању услова садржаних у конкурсној
докумантацији.

Комисија за јавне набавке спровела је поступак јавног отварања понуда за
предметну набавку дана 13.05.2020.године .
Комисија за јавне набавке је дана 13.05.2020. године саставила Извештај о
стручној оцени понуда број 253 од 13.05.2020., у коме је констатовала да понуде
следећих понуђача имају следеће недостатке:
6. Назив понуђачи чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
а) ) Као неодговарајуће одбијене су понуде понуђача: /
б) Као неприхватљивe одбијенe су понуде понуђача:
ES ENERGO-SERVIS DOO BEOGRAD, Кружни пут 9В – Понуђач није у обрасцу понуде
нити на било ком другом месту у понуди навео рок важења његове понуде те у складу са
чланом 106, став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама понуда садржи битне недостатке
због којег није могуће утврдити стварну садржину понуде, нити се услед наведеног
недостатка понуда може поредити са другим понудама .Понуда која има битан
недостатак не може се сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН ,
те се иста одбија као неприхватљива

7. Начин примене методологије доделе пондера:
Додела пондера извршена је сходно методологији утврђеној конкурсном
документацијом,тако да су понуђачи који су доставли
прихватљиве и
одговарајуће понуде оцењивани и рангирани на следећи начин:
Критеријум за оцењивање понуда је: најнижа понуђена цена .
8. Ранг листа понуђача:
Ред.
Број

Понуђена цена без
пдв

Понуђач
ARMEX DOO,СветозараМарковића 82,Жабаљ, који

1

заједнички

наступа са

DOO

‘’BOB’’,Корнелија

18.349.725,00

Станковића 15, Нови Сад

9. Назив понуђача коме се додељује уговор:
У складу са наведеним, Комисија за јавну набавку је предложила овлашћеном
лицу Наручиоца , да за јавну набавку радовa Радови на рушењу постојеће
фискултурне сале у Црепаји и изградња нове спортске сале у Црепаји – 1. фаза,
редни број ЈНOП 1/2020донесе одлуку о додели уговора јер су се стекли услови
за доделу уговора из члана 107.став 3 Закона о јавним набавкама и уговор додели
понуђачу „ARMEX DOO,Светозара Марковића 82, Жабаљ,који је доставио
заједничку понуду са DOO ‘’BOB’’,Корнелија Станковића 15, Нови Сад, заведену
под деловодним бројем 248 од 13.05.2020.. јер је његова понуда одговарајућа и
прихватљива .
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору
најповољније понуде, те је на основу овлашћења из члана 108. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) донео одлуку као у
диспозитиву.
Понуђач је понуду доставио самостално
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