ОШ“ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
ДАНИЛА ИЛИЋА 1
БЕОГРАД
Дел.број:560.
Датум:19.10.2015.
На основу члана 108.став 1.Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“број
124/2012,14/2015 и 68/2015,у даљем тексту Закон),Одлуке о покретању поступка јавне
набавке мале вредности бр.504. од 29.9.2015.године и Извештаја Комисије за спровођење
јавне набавке о стручној оцени понуда бр.559. од 19.10.2015.године,директор Основне
школе „Јован Цвијић“ из Београда,доноси

ОДЛУКУ
о додели уговора
у јавној набавци мале вредности радова
„поправка керамике,инсталације и санитарне опреме“
ЈН бр.2/2015

Додељује се уговор понуђачу“Italia Nuova“d.o.o.из Смедерева , ул.Ђуре Даничићабр.37,
ПИБ 106669563 , матични број 20656166 , број понуде 610.од 12.10.2015.године,са
укупном понуђеном ценом од 1.422.000,00 динара без пдв-а,односно 1.706.400,00 динара
са пдв-ом , роком важења понуде од 60 дана,роком извршења радова од 20 дана и
гарантним роком од 5 година.
Образложење
На основу Плана јавних набавки за 2015.годину,директор Основне школе“Јован Цвијић“
из Београда,донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности,дел.број
504. од 29.9.2015.године,за набавку радова - „поправка керамике,инсталације и санитарне
опреме“ ,ознака и назив из Општег речника набавки – 45431000 – постављање плочица ,
45332400 – радови на инсталацији санитарне опреме , 45442100 – бојадерски радови ,ЈН
бр.2/2015.

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су дана
05.10.2015.године на Порталу јавних набавки и на интернет страници школе.
До истека рока за подношење понуда,13.10.2015.године до 10,00 ч ,на адресу наручиоца
приспеле су 4 ( четири ) понуде следећих понуђача:

Ред.
број

1.

2.

3.

4.

Број и датум
Назив или шифра
понуде под којим је понуђача
заведена код
понуђача
114.од 13.10.2015.
„Домко“д.о.о.,Пазовачки
пут први леви прилаз
бр.2,Земун(Алтина)
239/15 од
ГТР“Градња12.10.2015.
Коп“,Седлари бб,14 000
Ваљево
133 од 12.10.2015.
„Југославија“
грађевинско-занатска
задруга,Мишка
Јовановића 24 ,11 000
Београд

Датум пријема

Час пријема

13.10.2015.

09,00 ч

13.10.2015.

09,20 ч

13.10.2015.

09,35 ч

610 . од 12.10.2015.

13.10.2015.

09,50 ч

“Italia Nuova“d.o.o. ,
ул.Ђуре Даничићабр.37,
11 300 Смедерево

Неблаговремених понуда није било.
Након спроведеног поступка отварања понуда,Комисија за јавну набавку,одређена
решењем број 505. од 29.9.2015.године,сачинила је Записник о отварању понуда,а затим
приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда дел.бр.559. од 19.10.2015.године,Комисија за
спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда,констатовала:
Подаци о јавној набавци :
1.Назив и адреса наручиоца:Основна школа „Јован Цвијић“,Данила Илића бр. 1,
11 000 Београд
2.Редни број јавне набавке за текућу годину: 2/2015

3.Предмет јавне набавке:набавка радова – поправка керамике,инсталације и
санитарне опреме
4.назив из Општег речника набавки: општи завршни грађевински радови
5.ознака из Општег речника набавки: 45431000 – постављање плочица , 45332400 –
радови на инсталацији санитарне опреме , 45442100 – бојадерски радови.
6.подаци у финансијском плану за 2015.годину:конто 425113
7.процењена вредност јавне набавке укупно : 1.600.000,00 динара

8.основни подаци о понудама и понуђачима:

1.Понуђач „Домко“ д.о.о.Пазовачки пут први леви прилаз бр.2 ,Земун (Алтина), поднео је
понуду број 114. од 13.10.2015.године и понудио цену од 1.723.600,00 дин без ПДВ-а,
односно 2.068.320,00 динара са ПДВ-ом , роком важења понуде 60 дана,роком извршења
радова од 20 дана и гарантним роком од 5 година.
2. Понуђач ГТР“Градња – Коп“,Седлари бб, 14000 Ваљево,поднео је понуду број 239/15 од
12.10.2015.године и понудио цену од 1.630.500,00 дин. без пдв-а,односно 1.956.600,00 дин.
са пдв-ом,роком важења понуде 60 дана , роком извршења радова од 20 дана и гарантним
роком од 5 година.
3. Понуђач „Југославија“ ,грађевинско занатска задруга ,Мишка Јовановића 24, 11000
Београд,поднео је понуду број 133. од 12.10.2015.године и понудио цену од 1.946.500,00
дин. без пдв-а,односно 2.335.800,00 дин. са пдв-ом,роком важења понуде 60 дана , роком
извршења радова од 20 дана и гарантним роком од 5 година.
4. Понуђач „Italia Nuova“ ,д.о.о.,Ђуре Даничића 37, 11300 Смедерево ,поднео је понуду
број 610. од 12.10.2015.године и понудио цену од 1.422.000,00 дин. без пдв-а,односно
1.706.400,00 дин. са пдв-ом,роком важења понуде 60 дана , роком извршења радова од 20
дана и гарантним роком од 5 година.

9.Понуде које су одбијене,разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда;
1.Понуђач „Домко“ д.о.о.Пазовачки пут први леви прилаз бр.2 ,Земун (Алтина), поднео је
понуду број 114 од 13.10.2015.године и понудио цену од 1.723.600,00 дин без ПДВ-а,
односно 2.068.320,00 динара са ПДВ-ом , роком важења понуде 60 дана,роком извршења
радова од 20 дана и гарантним роком од 5 година.Понуда понуђача је исправна и садржи
потребну документацију,понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне
набавке.

Понуда понуђача „Домко“ д.о.о.Пазовачки пут први леви прилаз бр.2 ,Земун (Алтина),је
неприхватљива за наручиоца јер понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне
набавке,те се као таква одбија.
2. Понуђач ГТР“Градња – Коп“,Седлари бб, 14000 Ваљево,поднео је понуду број 239/15 од
12.10.2015.године и понудио цену од 1.630.500,00 дин. без пдв-а,односно 1.956.600,00 дин.
са пдв-ом,роком важења понуде 60 дана , роком извршења радова од 20 дана и гарантним
роком од 5 година.Понуда понуђача је исправна и садржи потребну
документацију,понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Понуда понуђача ГТР“Градња – Коп“,Седлари бб, 14000 Ваљево ,је неприхватљива за
наручиоца јер понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне набавке,те се као
таква одбија.

3. Понуђач „Југославија“ ,грађевинско занатска задруга ,Мишка Јовановића 24, 11000
Београд,поднео је понуду број 133. од 12.10.2015.године и понудио цену од 1.946.500,00
дин. без пдв-а,односно 2.335.800,00 дин. са пдв-ом,роком важења понуде 60 дана , роком
извршења радова од 20 дана и гарантним роком од 5 година.Понуда понуђача је исправна
и садржи потребну документацију,понуђена цена прелази износ процењене вредности
јавне набавке.
Понуда понуђача „Југославија“ ,грађевинско занатска задруга ,Мишка Јовановића 24,
11000 Београд ,је неприхватљива за наручиоца јер понуђена цена прелази износ
процењене вредности јавне набавке,те се као таква одбија.
10.образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене ако је иста разлог
одбијања понуде:/
11.критеријум за оцењивање понуде је :најнижа понуђена цена
Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Понуђач „Italia Nuova“ ,д.о.о.,Ђуре Даничића 37, 11300 Смедерево ,поднео је понуду број
610. од 12.10.2015.године и понудио цену од 1.422.000,00 дин. без пдв-а,односно
1.706.400,00 дин. са пдв-ом,роком важења понуде 60 дана , роком извршења радова од 20
дана и гарантним роком од 5 година.

12.Највиша и најнижа понуђена цена:
1.најнижа понуђена цена: 1.422.000,00 динара
2.највиша понуђена цена: 1.946.500,00 динара
13.највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
1.најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда : 1.422.000,00
2.највиша понуђена цена код прихватљивих понуда :
14.Назив понуђача чија је понуда најповољнија узимајући у обзир Извештај о стручној
оцени понуда број 559. од 19.10.2015.године
Комисија за спровођење поступка јавне набавке после стручне оцене понуда констатовала
је да је повољнија понуда следећег понуђача:
Понуђач“Italia Nuova“d.o.o.из Смедерева , ул.Ђуре Даничићабр.37,
ПИБ 106669563 , матични број 20656166 , број понуде 610.од 12.10.2015.године,са
укупном понуђеном ценом од 1.422.000,00 динара без пдв-а,односно 1.706.400,00 динара
са пдв-ом , роком важења понуде од 60 дана,роком извршења радова од 20 дана и
гарантним роком од 5 година.
15.Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача : не
На основу члана 54.став 12. тачка 5) и члана 105.став 2.тачка 7)Закона,комисија је
предложила наручиоцу да донесе Одлуку о додели уговора наведеном понуђачу.
Директор је,као одговорно лице наручиоца,прихватио предлог Комисије за спровођење
поступка јавне набавке,те је на основу горе наведеног и члана 108.став 1.Закона донео
Одлуку о додели уговора горе наведеном понуђачу.
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,а у складу са
чланом 149.Закона.Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу,а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији.

Директор школе
___________________
Мр. Валентина Панђаитан

