Пољопривредна школа са домом ученика ''Рајко Боснић'' , Буково-Неготин.
Место: Буково-Неготин
Ул. Буковски пут бб.
Деловодни број : 19.
Датум: 27.05.2016. год.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12,
14/15 и 68/15) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр. 18., од 23.05.2016. године,
доноси се
ОДЛУКА
о додели уговора у отвореном поступку
I У јавној набавци радова - РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА И ДЕЛА ТАВАНИЦЕ
НА ЗГРАДИ ВИНСКОГ ПОДРУМА (навести назив набавке-радова), у отвореном поступку,
бира се као најповољнија понуда понуђача Предузеће за грађевинарство, трговину и
услуге ''АИНГОР'' ДОО (назив понуђача), из Крагујеваца, ул. Преображењска 2., 34 000
Крагујевац, заведена код понуђача под бр. 15, од 18.05.2016. године, са којим ће се у
складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној набавци предметних
радова.
Образложење
На основу Одлуке о покретању јавне набавке радова број 1., од 01.04.2016. године,
спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци радова-реконструкција крова и
дела таванице на згради винског подрума, у поступку јавне набавке радова у отвореном
поступку, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике
Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
Назив наручиоца: средња Пољопривредна школа са домом ученика''Рајко
Боснић'', Буково-Неготин.
2. Адреса наручиоца: место: Буково-Неготин, ул. Буковски пут бб., 19 300 Неготин.
3. Редни број јавне набавке 01/2016.
4. Предмет ЈН је набавка радова, и то: реконструкција крова и дела таванице на
згради винског подрума.
5. Врста поступка ЈН: отворени поступак.
6. Подаци о ЈН из плана набавки:________________________________________________,
7. Процењена вредност ЈН је: 6. 525. 655, 50 динара (без ПДВ-а), односно 7. 830. 786, 6 динара (са
1.

ПДВ-ом).

8. Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена.
Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:
1.

Позив за достављање, односно прикупљању понуда у отвореном поступку јавне
набавке је објављен дана 19.04.2016. године на Порталу јавних набавки и
интернет страни наручиоца.

2. Приспеле понуде понуђача: Комисија задужена за спровођење јавне набавке је
констатовала да су на адресу наручиоца приспеле понуде следећих понуђача и то
као

Благовремене понуде:
1) Саша Стаменковић, предузетник, грађевинска радња, Шишаве бб, 16210
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Власотинце, дел. број 9, од 17.05.2016. године.
''DECO'' d.о.о., ул. Даринке Чавдаревић 14, 36 210 Врњачка Бања, дел. број 10, од
17.05.2016. године.
Самостална радња ''ГРАДЊА'' Неготин, Костадиновић Милоје предузетник,
Неготин, Радујевачки пут ББ, 19 300 Неготин, дел. број 11, од 18.05.2016.
''WETRICOM'' DOO, Београд, 11070 Нови Београд, ул. Др. Ивана Рибара 87., дел.
број 12, од 18.05.2016. године.
ДОО за пројектовање, изградњу и инжењринг ГРО СТАТИК – Нови Сад, Булевар
деспота Стефана 13, 21 000 Нови Сад, дел. број 13, од 18.05.2016. године.
Предузеће за пројектовање, изградњу и инжењеринг КОНСТРУКТИВА ДОО, ул.
Омладинских бригада 71/72, 11 000 Београд, дел. број 14, од 18.05.2016. године.
Предузеће за грађевинарство, трговину и услуге ''АИНГОР'' ДОО - 34 000
Крагујевац, Преображењска 2., дел. број 15, од 18.05.2016. године.
Д.О.О. ''ЦВЕТКОВА ГРАДЊА'' НЕГОТИН, 19 300 Неготин, ул. Тимочка 19., дел.
број 16, од 18.05.2016. године.

Неблаговремене понуде:
1. _______________________________,
2. _______________________________,
3. __________________________________.

Неблаговремених понуда није било.
3. У поступку прегледа и оцене достављених понуда констатовано је следеће:
3а. неисправне и неприхватљиве понуде су:
-Неисправних и неприхватљивих понуда није било.
3б. исправне и прихватљиве понуде су:


понуда бр. 9/17.05.2016. понуђача Саша Стаменковић, предузетник,
грађевинска радња, Шишаве бб, 16210 Власотинце (назив понуђача),
o понуђена цена:

За понуђаче у систему ПДВ-а: 5.764.723,16 дин. (без ПДВ-а), односно 6.917.667,79 дин.(са
ПДВ-ом).

За понуђаче ван система ПДВ-а: укупно ____________________ дин.
o рок извођења радова 90 (деведесет) кал.дана,
o услови плаћања: аванс ____ %, без аванса
o гарантни рок 2 (две) године.



понуда бр. 10/17.05.2016. понуђача ''DECO'' d.о.о., ул. Даринке Чавдаревић 14, 36
210 Врњачка Бања (назив понуђача),
o понуђена цена:

За понуђаче у систему ПДВ-а: 6.134.417,19 дин. (без ПДВ-а), односно 7.361.300,63 (са
ПДВ-ом).

За понуђаче ван система ПДВ-а: укупно ____________________ дин.
o рок извођења радова 90 (деведесет) кал.дана,
o услови плаћања: аванс 25%
o гарантни рок 2 (две) године.



понуда бр. 11/18.05.2016. понуђача Самостална радња ''ГРАДЊА'' Неготин,
Костадиновић Милоје предузетник, Неготин, Радујевачки пут ББ, 19 300 Неготин

(назив понуђача),
o понуђена цена:



За понуђаче у систему ПДВ-а: дин. (без ПДВ-а), односно _________________ дин.(са
ПДВ-ом).

За понуђаче ван система ПДВ-а: укупно 6.454.722,6 дин.
o рок извођења радова 90 (деведесет) кал.дана,
o услови плаћања: аванс ____ %, без аванса
o гарантни рок 2 (две) године.



понуда бр. 12/18.05.2016. понуђача ''WETRICOM'' DOO, Београд, 11070 Нови
Београд, ул. Др. Ивана Рибара 87. (назив понуђача),
o понуђена цена:

За понуђаче у систему ПДВ-а: 6.186.577,03 дин. (без ПДВ-а), односно

За понуђаче ван система ПДВ-а: укупно 7.423.892,43 дин.
o рок извођења радова 90 (деведесет) кал.дана,
o услови плаћања: аванс 25%
o гарантни рок 2 (две) године.



(са ПДВ-ом).

понуда бр. 13/18.05.2016. понуђача ДОО за пројектовање, изградњу и инжењеринг
ГРО СТАТИК – Нови Сад, Булевар деспота Стефана 13, 21 000 Нови Сад (назив
понуђача),

o понуђена цена:

За понуђаче у систему ПДВ-а: 5.317.102, 30 дин. (без ПДВ-а), односно

За понуђаче ван система ПДВ-а: укупно 6.380.522,76 дин.
o рок извођења радова 90 (деведесет) кал.дана,
o услови плаћања: аванс 25%
o гарантни рок 2 (две) године.



(са ПДВ-ом).

понуда бр. 14/18.05.2016. понуђача Предузеће за пројектовање, изградњу и
инжењеринг КОНСТРУКТИВА ДОО, ул. Омладинских бригада 71/72, 11 000
Београд (назив понуђача),
o понуђена цена:

За понуђаче у систему ПДВ-а: 5.257.363,28 дин. (без ПДВ-а), односно (са ПДВ-ом).

За понуђаче ван система ПДВ-а: укупно 6.308.835,94 дин.
o рок извођења радова 90 (деведесет) кал.дана,
o услови плаћања: аванс 25%
o гарантни рок 2 (две) године.



понуда бр. 15/18.05.2016. понуђача Предузеће за грађевинарство, трговину и услуге
''АИНГОР'' ДОО - 34 000 Крагујевац, Преображењска 2., (назив понуђача),
o понуђена цена:

За понуђаче у систему ПДВ-а: 4.631.370,86 дин. (без ПДВ-а), односно (са ПДВ-ом).

За понуђаче ван система ПДВ-а: укупно 5.557.645,03 дин.
o рок извођења радова 90 (деведесет) кал.дана,
o услови плаћања: аванс 25%
o гарантни рок 2 (две) године.



понуда бр. 16/18.05.2016. понуђача Д.О.О. ''ЦВЕТКОВА ГРАДЊА'' НЕГОТИН, 19
300 Неготин, ул. Тимочка 19. (назив понуђача),
o понуђена цена:

За понуђаче у систему ПДВ-а: 6.370.655,45 дин. (без ПДВ-а), односно 7.644.786,54 (са
ПДВ-ом).

За понуђаче ван система ПДВ-а: укупно _______________дин.
o рок извођења радова 90 (деведесет) кал.дана,
o услови плаћања: аванс 25%
o гарантни рок 2 (две) године.

4. Рангирање исправних и прихватљивих понуда:
На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума најниже
понуђене цене, комисија је извршила рангирање свих исправних и прихватљивих
понуда:
ПОНУЂЕНА ЦЕНА
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом
Ред.
Бр.

(за понуђаче у систему ПДВ-а)

ПОНУЂАЧ

БРОЈ ПОНУДЕ

односно

УКУПНА ЦЕНА
(за понуђаче ван система ПДВ-а)

1.

Предузеће за
грађевинарство,
трговину и услуге
''АИНГОР'' ДОО - 34
000 Крагујевац,
Преображењска 2

15/18.05.2016.

5.557.645,03 – укупна цена
са ПДВ-ом

2.

Предузеће за
пројектовање, изградњу
и инжењеринг
КОНСТРУКТИВА
ДОО, ул. Омладинских
бригада 71/72, 11 000
Београд

14/18.05.2016.

6.308.835,94 – укупна цена
са ПДВ-ом

13/18.05.2016.

6.380.522,76– укупна цена
са ПДВ-ом

11/18.05.2016.

6.454.722,6-укупна цена

9/17.05.2016.

6.917.667,79- укупна цена
са ПДВ-ом.

3.

4.

5.

6.

ДОО за пројектовање,
изградњу и
инжењеринг ГРО
СТАТИК – Нови Сад,
Булевар деспота
Стефана 13, 21 000 Нови
Сад
Самостална радња
''ГРАДЊА'' Неготин,
Костадиновић Милоје
предузетник, Неготин,
Радујевачки пут ББ, 19
300 Неготин
Саша Стаменковић,
предузетник,
грађевинска радња,
Шишаве бб, 16210
Власотинце
''DECO'' d.о.о., ул.
Даринке Чавдаревић
14, 36 210 Врњачка
Бања

10/17.05.2016.

7.361.300,63 - укупна
цена са ПДВ-ом.

7.

8.

''WETRICOM'' DOO,
Београд, 11070 Нови
Београд, ул. Др. Ивана
Рибара 87.

Д.О.О. ''ЦВЕТКОВА
ГРАДЊА'' НЕГОТИН, 19
300 Неготин, ул. Тимочка
19.

12/18.05.2016.

7.423.892,43- укупна цена
са ПДВ-ом.

16/18.05.2016.

7.644.786,54 - укупна
цена са ПДВ-ом.

5. Предлог комисије за јавну набавку:
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“ , број 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са стручном оценом понуда и извршеним
рангирањем исправних и прихватљивих понуда по критеријуму најниже понуђене цене,
комисија је предложила наручиоцу доношење одлуке о додели уговора и закључењу
уговора о јавној набавци радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА И ДЕЛА ТАВАНИЦЕ
НА ЗГРАДИ ВИНСКОГ ПОДРУМА (навести опис радова), у отвореном поступку, са
понуђачем Предузеће за грађевинарство, трговину и услуге ''АИНГОР'' ДОО - 34 000
Крагујевац, Преображењска 2, чија је понуда бр. 15, од 18.05.2016. године, оцењена као
исправна, прихватљива и најповољнија у отвореном поступку јавне набавке.
На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10
дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Радомир Златановић
М. П

