ОШ"ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
СРЕМСКА КАМЕНИЦА, Школска 3
Датум: 14.12.2015. годи.
Број: 1178
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС",
бр.124/201214/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуде број: 1177 од
14.12.2015.године, директор ОШ''Јован Јовановић Змај'' доноси;
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Ред.бр.ЈН ОП 10/2015
I Као најповољнија понуда за јавну набавку радова - Изградња фискултурне сале у подручном
одељењу у Новим Лединцима, која се спроводи у отвореном поступку , редни број ЈН ОП
10/2015 бира се понуда понуђача Intec“доо , Ђорђа Магарашевића 8 Нови Сад, заведена под
деловодним бројем 1168 од 14.12.2015. год.
Понуђач је понуду дао као заједничку са ENERGY-PRO DOO, Ружин гај 15, 21000 Нови Сад,
Изолинвест доо Београд , Волгина 73, Пирамида доо Сремска Митровица , Паланка 78 и „Боб“
Нови Сад , Корнелија Станковића 15
II Одлуку објавити на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана
од дана доношења исте.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Назив и адреса наручиоца ОШ"Јован Јовановић Змај" Сремска Каменица , Школска 3
2. Предмет и редни број набавке
а) Предмет јавне набавке је набавка радова - Изградња фискултурне сале у подручном
одељењу у Новим Лединцима, која се спроводи у отвореном поступку
б)редни број ЈН ОП 10/2015
3. Процењена вредност јавне набавке износи 56.414.410,00 динара без пдв:
4. По Јавном позиву објављеном на Порталу јавних набавки дана 10.11.2015.
године број 995 од 10.11.2015. године, благовремено тј. до дана 14.12.2015.
године до 08.45 часова примљено је 2 понудe:
Број под којим
Ред.
Датум
Назив или шифра понуђача
је понуда
Час
Бр
Пријема
заведена

1.

2

„Intec“доо , Ђорђа Магарашевића 8
Нови Сад заједничка са ENERGYPRO DOO, Ружин гај 15, 21000 Нови
Сад, Изолинвест доо Београд ,
Волгина 73, Пирамида доо Сремска
Митровица , Паланка 78 и „Боб“
Нови Сад , Корнелија Станковића 15
„Гат „доо Нови Сад , Бул.
Ослобођења 30А заједничка са
„Тончев градња“доо, Петог
септембра бр.5 Сурдулица , „Artech
inženjering“ Булевар Арсенија
Чарнојевића 37 Београд

1168

14.12.2015

8,06 ч

1170

14.12.2015

8.19 ч

Неблаговремених понуда нема.
На коверти у којој се налази понуда је означена на коју јавну набавку се понуда

односи.
Неблаговремених понуда нема.
5.Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена и
евентуални попусти које нуди понуђач, подаци из понуде који су одређени као
елементи критеријума, а који се могу нумерички приказати и евентуално други
подаци из понуде (подаци се уносе за сваког понуђача посебно), следећим
редоследом:
Ред
.
бр.

Број под
којим
је понуда
заведена

Назив или шифра
понуђача

1.
1168 од
14.12.2015.

„Intec“доо , Ђорђа
Магарашевића 8 Нови
Сад заједничка са
ENERGY-PRO DOO,
Ружин гај 15, 21000
Нови Сад, Изолинвест
доо Београд , Волгина
73, Пирамида доо
Сремска Митровица ,
Паланка 78 и „Боб“
Нови Сад , Корнелија
Станковића 15

Понуђена цена(без пдв) или евентуални
попусти / динари
- укупна цена без пдв: 53.400.059,60
- рок важења понуде: 65 дана
- Гарантни роk : 2 године за грађевинске радове и
5 гоина за радове на крову
- обим ангажовања подизвођача: Нема
- начин давања понуде: Заједничка -, заједничка
понуда са ENERGY-PRO DOO, Ружин гај 15,
21000 Нови Сад, Изолинвест доо Београд ,
Волгина 73, Пирамида доо Сремска Митровица ,
Паланка 78 и „Боб“ Нови Сад , Корнелија
Станковића 15
- рок извођења радова: 240 календарских дана
- Референце понуђача у претходних пет година
(2010,2011,2012,2013 и 2014 )на изведеним
грађевинским, грађевинско занатским и инсталатерским
радовима објеката високоградње јавне намене или
пословним објектима са кровном конструкцијом система
лучне греде распона преко 20 метара од ламелираног
носача укупне бруто грађевинске површине сваког од
изграђених објеката за које се доставља референца преко
800м2.( потребно је уписати број објеката) – 4 објекта

- Референце понуђача – број објеката на којима је
одговорни инжињер учествовао као одговорни
извођач радова на изградњи објеката минималне
површине од по 800m2- 2 објекта

- Сви понуђачи су у регистру понуђача
2.
„Гат „доо Нови Сад ,

- укупна цена без пдв: 49.900.210,00
- рок важења понуде: 65 дана

1170 од
14.12.2015.

Бул. Ослобођења 30А
заједничка са „Тончев
градња“доо, Петог
септембра бр.5
Сурдулица , „Artech
inženjering“ Булевар
Арсенија Чарнојевића 37
Београд

- Гарантни роk : 2 године за грађевинске радове и
5 гоина за радове на крову
- обим ангажовања подизвођача: Нема
- начин давања понуде: Заједничка -, заједничка
понуда са са „Тончев градња“доо, Петог
септембра бр.5 Сурдулица , „Artech inženjering“
Булевар Арсенија Чарнојевића 37 Београд
- рок извођења радова: 230 календарских дана
- Референце понуђача у претходних пет година
(2010,2011,2012,2013 и 2014 )на изведеним
грађевинским, грађевинско занатским и инсталатерским
радовима објеката високоградње јавне намене или
пословним објектима са кровном конструкцијом система
лучне греде распона преко 20 метара од ламелираног
носача укупне бруто грађевинске површине сваког од
изграђених објеката за које се доставља референца преко
800м2.( потребно је уписати број објеката) – 3 објекта

- Референце понуђача – број објеката на којима је
одговорни инжињер учествовао као одговорни
извођач радова на изградњи објеката минималне
површине од по 800m2 – 2 објекта

- Сви понуђачи су у регистру понуђача
6. Назив понуђачи чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
a) Као неодговарајуће одбијене су понуде понуђача: /
б) Као неприхватљивe одбијенe су понуде понуђача:
1.„Гат „доо Нови Сад , Бул. Ослобођења 30А- У складу са чланом 106. Став1. Тачка 2.
ЗЈН, понуда садржи битне недостатке и то:Референтна понуда учесника у заједничкој
понуди „Тончев градња“доо, Петог септембра бр.5 Сурдулица, о изведеним радовима за
наручиоца –Министарство просвете и технолошког развоја – не доказује да су наведени
радови извршени, обзиром да не садржи захтевани податак из референтне потврде, и то:
у ком периоду, односно од када до када су радови изведени.
Достављени уговор о извођењу радова, као и достављен предмер и предрачун и
окончана и привремена ситуација не садрже податак о распону лучне греде од
ламериланог носача,иако је конкурсном документацијом јасно захтевано да се достави
доказ, да су изведени радови на кровној конструкцији система лучне греде распона
преко 20 метара од ламериланог носача.
- Референтна потврда учесника у заједничкој понуди „Artech inženjering“ Булевар
Арсенија Чарнојевића 37 Београд о изведеним радовима за наручиоца Бојана Ћузовића
не садржи печат претходног наручиоца како је захтевано конкурсном
документацијом.Чињеница да се ради о физичком лицу, не значи да за истог не важе
услови из конкурсне документације. Понуђач је требао да се обрати наручиоцу са
питањем на који начин да докаже своје референце код физичког лица. Достављени
рачун не садржи потпис и оверу надзорног органа како је захтевано конкурсном
документацјом. У наведеној референтној потврди као и уговору о производњи и
споруци спортске хале нведено је да је Бојан Ћузовић из Новог Сада, а у достављеном
рачуну 14а/14 да је Бојан Ћузовић из Београда.

-Понуђач је доставио овлашћење за продају и уградњу понуђених топлотних пумпи за
ТЕРМОГЕН Инжињеринг д.о.о, Краљево кога није навео као учесника заједничке
понуде
-Понуђач није доставио tehnčki katalog i sertifikat o usaglašenosti sa Direktive Evropske
Unije : Elektromagnetna kompatabilnost (EMC) : 2004/108/EC Nisko naponska direktiva
(LVD) : 2006/95/ec Direktiva pritiska opreme (PED) : 97/23/EC како је захтевано у
предмеру и предрачуну радова у делу 13. позиција А) под 1-колна 2

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 .
Ранг листа понуђача:
Ред.
Понуђач
Број
Intec“доо , Ђорђа
Магарашевића 8 Нови Сад
заједничка са ENERGY-PRO
DOO, Ружин гај 15, 21000
Нови Сад, Изолинвест доо
1.
Београд , Волгина 73,
Пирамида доо Сремска
Митровица , Паланка 78 и
„Боб“ Нови Сад , Корнелија
Станковића 15

Понуђена цена без
пдв

Понуђена цена са пдв-о
м

53.400.059,60

//////////////////////////////

8. Назив понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија за јавне набавке , по спроведеном оцењивању и рангирању
понуда, констатује да је најповољнију понуду дао понуђач:
„Intec“доо , Ђорђа Магарашевића 8 Нови Сад, заведена под деловодним бројем
1168 од 14.12.2015. и предлаже наручиоцу да са наведеним понуђачем закључи
уговор у законском року у складу са чланом 112.став 1. и чланом 113 ЗЈН
Понуђач је понуду дао као заједничку са «ENERGY-PRO DOO, Ружин гај 15, 21000
Нови Сад, Изолинвест доо Београд , Волгина 73, Пирамида доо Сремска Митровица , Паланка
78 и „Боб“ Нови Сад , Корнелија Станковића 15
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана
пријема исте.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу непосредно,
електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Број жиро рачуна на који подносилац приликом подношења захтева уплаћује таксу одређену
Законом:
Рачун Буџета РС за уплату таксе број: 840-30678845- 06 број модела 97 позив на број 102015.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета Републике Србије
уплати таксу у износу од 120.000,00 динара .

