Основна и средња школа „9.Мај“
Зреоанин, Нарпдне пмладине 16
брпј: 747
дана: 03.05.2019. гпдине

e-mail: maj9.nabavka@beotel.rs
На основу члана 108 став 1. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», број
124/12/,14/15,68/2015 ), и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку Радови на
санацији фасаде, дела крова са уличне стране школе и радионице, број 404-14-11-10/19-IV-08-05 од
03.05.2019. године, Наручилац доноси следећу

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Радови на санацији фасаде, дела крова са уличне стране школе и радионице
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ “НЕИМАР-ГРАД” доо, Кнеза Михајла 15, 11 130
Калуђерица, Београд, Матични број: 06750893, ПИБ: 101387713, чија је понуда број 34/19 од
23.04.2019. године благовремена, одговарајућа и прихватљива, са укупно понуђеном ценом у износу
од 1.396.000,00 динара без пдв, односно 1.675.200,00 динара са пдв и роком важења понуде од
90 дана од дана отварања понуда, роком завршетка радова 45 дана и гарантним роком од 2 године
Образложење
Одлуком број 633/2019 од 16.04.2019. године од стране Наручиоца Основна и средња
школа „9. МАЈ“, Зрењанин, Народне омладине 16, покренут је поступак јавне набавке мале
вредности Радови на санацији фасаде, дела крова са уличне стране школе и радионице.
Наручилац Основна и средња школа „9. МАЈ“, Зрењанин, је донео одлуку о спровођењу
поступка јавне набавке од стране више наручилаца – када један наручилац овласти другог наручиоца
да у његовор име и за његов рачун спроведе поступак јавне набавке или предузме одређене радње у
поступку број 604 од 10.04.2019. године којом је овластио Градску управу Града Зрењанина за
спровођење поступка предметне јавне набавке као Наручиоца по овлашћењу.
Процењена вредност јавне набавке је 1.416.667 динара без ПДВ.
Јавна набавка није обликована по партијама.
Назив и ознака из општег речника јавне набавке: ОРН 45443000 фасадерси радови
Наручилац је објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
До истека рока за подношење понуда, односно до 25.04.2019.године до 11,00 часова,
предметну јавну набавку, на адресу Наручиоца стиглe су две благовремене понуде.

за

2
Ред.
Број

Број под којим је понуда
заведена код Наручиоца

1.

404-14-11-7/2019-IV-08-05

2.

404-14-11-8/2019-IV-08-05

Назив или шифра понуђача
Адреса понуђача

Aleksandar Zlatanović pr
Građevinska radnja
MINI GRADNJA 023
Zrenjanin
“НЕИМАР-ГРАД” доо
Кнеза Михајла 15
11 130 Калуђерица, Београд
neimargr@eunet.rs

Датум
пријема

Час.

23.04.2019.год.

10,31
часова

24.04.2019. год

12,29
часова

Поступак отварања понуда спроведен је дана 25.04.2019. године у 12,00 часова, о чему је
сачињен Записник о отварању број 404-14-11-9/19-IV-08-05.
Комисија за јавну набавку је извршила преглед и проверу достављених благовремених
понуда и констатoвала следеће:
1. Самостална понуда понуђача Aleksandar Zlatanović pr Građevinska radnja MINI
GRADNJA 023 Zrenjanin ,ПИБ 110125744 , матични број 64668471 , је благовремена,
одговарајућа и прихватљива.
Понуђач је понудио укупну цену у износу од 1.400.450,00 динара без пдв, што са пдв износи
1.400.450,00 динара , рок важења понуде од 91 дан од дана отварања понуда, рок завршетка радова
45 календарских дана и гарантни рок од 2 године од примопредаје изведених радова.
2. Самостална понуда понуђача “НЕИМАР-ГРАД” доо, Кнеза Михајла 15, 11 130
Калуђерица, Београд, Матични број: 06750893, ПИБ: 101387713, чија је понуда број 34/19 од
23.04.2019. године је благовремена, одговарајућа и прихватљива.
Понуђач је понудио укупну цену у износу од 1.396.000,00 динара без пдв, односно
1.675.200,00 динара са пдв , роком важења понуде од 90 дана од дана отварања понуда, рок
завршетка радова 45 дана и гарантни роком од 2 године
Конкурсном документацијом је предвиђена методологија рангирања понуда за одговарајуће и
прихватљиве понуде а према критеријуму «најнижа понуђена цена» и сходно томе сачињена је ранг
листа понуђача:
Ред.
Бр.

Назив или шифра понуђача
Адреса понуђача

Износ без ПДВ

Износ са ПДВ

1

“НЕИМАР-ГРАД” доо, Кнеза Михајла
15, 11 130 Калуђерица, Београд,

1.396.000,00 динара

1.675.200,00 динара

2

Aleksandar Zlatanović pr Građevinska
radnja MINI GRADNJA 023 Zrenjanin

1.400.450,00 динара

1.400.450,00 динара

Одредбом члана 107. став 1. ЗЈН („Сл.гласник РС'', број 124/12, 14/2015, 68/15) прописано је,
да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке пошто прегледа и оцени понуде, одбије све
неприхватљиве понуде.
Одредбом члана 107. став 3. ЗЈН („Сл.гласник РС'', број 124/12, 14/2015, 68/15) прописано је
да Наручилац доноси Одлуку о додели уговора ако је прибавио најмање једну прихватљиву
понуду.

3
Након стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку, предлаже Наручиоцу:
- да прихвати самосталну понуду понуђача НЕИМАР-ГРАД” доо, Кнеза Михајла
15, 11 130 Калуђерица, Београд, Матични број: 06750893, ПИБ: 101387713, број понуде 34/19
од 23.04.2019. године са укупно понуђеном ценом у износу од 1.396.000,00 динара без пдв,
односно 1.675.200,00 динара са пдв и роком важења понуде од 90 дана од дана отварања понуда,
роком завршетка радова 45 дана и гарантним роком од 2 године
- да донесе Одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци у овом поступку
додељује НЕИМАР-ГРАД” доо, Кнеза Михајла 15, 11 130 Калуђерица, Београд,
На основу свега изнетог, Наручилац је донео Одлуку као у диспозитиву.

ОДЛУКУ ОБЈАВИТИ:
Портал јавних набавки - www.portal.ujn.gov.rs
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки.

ЗА НАРУЧИОЦА:
ОСШ „9. МАЈ“ Зрењанин
Директорка:

_____________________________
Снежана Вукић

