Наручилац
Адреса
Место
Број
Датум

Народни Музеј у Аранђеловцу
Мишарска бр.19
Аранђеловац
01-2012
18.11.2016. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12,
бр.14/15 и бр.68/15) в.д. директора доноси:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку радова на санирињу и преуређењу депоа, ЈН 01/16
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Eksil Pro“ д.о.о., ул.Димитрија Туцовића бр.5,
34300 Аранђеловац, за понуду број 02-1932 од 11.11.2016. године.
Образложење
Наручилац је дана 07.10.2016. године донео одлуку о покретању поступка јавне
набавке јавне набавке радова на санирињу и преуређењу депоа, ЈН 01/16.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 09.10.2016. године објавио позив за
подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу управе за јавне набавке.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигло је пет понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 01-2011 од 18.11.2016. године, Комисија
за јавну набавку је констатовала следеће:
1) Врста поступка: отворени поступак
2) Врста предмета јавне набавке:
Добра

Услуге

Радови

3) Подаци о јавној набавци
Редни број јавне набавке

ЈН 01/16
Јавне набавке радова на
санирињу и преуређењу депоа

Предмет јавне набавке
Подаци о апропријацији у буџету, односно
финансијском плану за плаћање из Плана
набавки
Врста поступка јавне набавке из Плана набавки

Отворени поступак

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

1.500.000,00 РСД

позиција 141

4) Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 1.500.000,00 РСД
5) Укупан број поднетих понуда: 5
6) Основни подаци о понуђачима:
Ред. број
1.

Назив понуђача
„Зидар-Престиж“ д.о.о.
1300 каплара, Даросава
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ул.

ПИБ

Матични бброј

104933174

20268590
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2.

Група понуђача:
„Градим“ д.о.о., ул.
Занатлијска
бр.47,
Аранђеловац
СЗР „Гајеви“ Зденка
Јоксимовић ПР, Орашац бб,
Орашац

„Градим“ д.о.о.:
105987411
СЗР „Гајеви“ Зденка
Јоксимовић ПР:
102888051

„Градим“
д.о.о.:
20505443
СЗР „Гајеви“
Зденка
Јоксимовић
ПР:
55086184

3.

„Eksil Pro“ д.о.о., ул.Димитрија
Туцовића
бр.5,
34300
Аранђеловац

106247834

20563257

4.

„Арбаг“ д.о.о., ул.Стеријна
бр.2, 34300 Аранђеловац

105379740

20365161

5.

“Градња-Монт“
ул.Милоша Гајића
15318 Мали Зворник

105974152

20502994

д.о.о.,
бр.11,

7) Број под којим је понуда заведена, назив понуђача и понуђена цена
Бр. под којим је
понуда заведена
Подносилац
понуде
Разлог због
којег је понуда
одбијена,
односно
неприхватљива
Понуђена цена

02-1932
„Eksil Pro“ д.о.о., ул.Димитрија Туцовића бр.5, 34300 Аранђеловац

/
1.349.700,00 динара без ПДВ-а, односно 1.619.640,00 динара са ПДВом

Бр. под којим је
понуда заведена

02-1933

Подносилац
понуде

Група понуђача:
„Градим“ д.о.о., ул. Занатлијска бр.47, Аранђеловац
СЗР „Гајеви“ Зденка Јоксимовић ПР, Орашац бб, Орашац

Разлог због
којег је понуда
одбијена,
односно
неприхватљива

Понуђач је понудио већу цену од најниже понуђене.

Понуђена цена

1.495.888,00 динара без ПДВ-а, односно 1.795.065,60 динара са ПДВом

Бр. под којим је
понуда заведена
Подносилац
понуде
Разлог због
којег је понуда
одбијена,
односно
неприхватљива

02-1929
“Градња-Монт“ д.о.о., ул.Милоша Гајића бр.11, 15318 Мали Зворник

У складу са чланом 3. став 1. тачка 33 ЗЈН понуда понуђача
је неприхватљива, јер је вредности понуде изнад процењене
вредности предметне партије.
У одлуци о покретању поступка јавне набавке бр. 01-1674 од
07.10.2016. године је наведено да је процењена вредност 1.500.000,00
динара.
Понуђач је понудио вредност од 1.698.040,00 РСД без ПДВ-а.
Члaнoм 107. стaв 1. ЗJН прoписaнo je дa je нaручилaц дужaн

Одлука о додели уговора - ЈН 01/16

2/4

Понуђена цена
Бр. под којим је
понуда заведена
Подносилац
понуде

Разлог због
којег је понуда
одбијена,
односно
неприхватљива

Понуђена цена
Бр. под којим је
понуда заведена
Подносилац
понуде

Разлог због
којег је понуда
одбијена,
односно
неприхватљива

Понуђена цена

дa у пoступку jaвнe нaбaвкe, пoштo прeглeдa и oцeни пoнудe, oдбиje
свe нeприхвaтљивe пoнудe.
У складу са чланом чл. 107. а у вези са чланом 3. ставом 1.
тачка 33 ЗЈН, пoнудa понуђача се oдбиja јер прелази износ процењене
вредности јавне набавке
1.698.040,00 динара без ПДВ-а, односно 2.037.648,00 динара са ПДВом
02-1931
„Арбаг“ д.о.о., ул.Стеријна бр.2, 34300 Аранђеловац

У складу са чланом 3. став 1. тачка 33 ЗЈН понуда понуђача
је неприхватљива, јер је вредности понуде изнад процењене
вредности предметне партије.
У одлуци о покретању поступка јавне набавке бр. 01-1674 од
07.10.2016. године је наведено да је процењена вредност 1.500.000,00
динара.
Понуђач је понудио вредност од 1.754.230,00 РСД без ПДВ-а.
Члaнoм 107. стaв 1. ЗJН прoписaнo je дa je нaручилaц дужaн
дa у пoступку jaвнe нaбaвкe, пoштo прeглeдa и oцeни пoнудe, oдбиje
свe нeприхвaтљивe пoнудe.
У складу са чланом чл. 107. а у вези са чланом 3. ставом 1.
тачка 33 ЗЈН, пoнудa понуђача се oдбиja јер прелази износ процењене
вредности јавне набавке
1.754.230,00 динара без ПДВ-а, односно 2.105.076,00 динара са ПДВом
02-1930
„Зидар-Престиж“ д.о.о. ул. 1300 каплара, Даросава

У складу са чланом 3. став 1. тачка 33 ЗЈН понуда понуђача
је неприхватљива, јер је вредности понуде изнад процењене
вредности предметне партије.
У одлуци о покретању поступка јавне набавке бр. 01-1674 од
07.10.2016. године је наведено да је процењена вредност 1.500.000,00
динара.
Понуђач је понудио вредност од 2.545.700,00 РСД без ПДВ-а.
Члaнoм 107. стaв 1. ЗJН прoписaнo je дa je нaручилaц дужaн
дa у пoступку jaвнe нaбaвкe, пoштo прeглeдa и oцeни пoнудe, oдбиje
свe нeприхвaтљивe пoнудe.
У складу са чланом чл. 107. а у вези са чланом 3. ставом 1.
тачка 33 ЗЈН, пoнудa понуђача се oдбиja јер прелази износ процењене
вредности јавне набавке
2.545.700,00 динара без ПДВ-а, односно 3.054.840,00 динара са ПДВом

8) Критеријум за избор је најнижа понуђена цена.
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9) Назив понуђача коме се додељује уговор:
Комисија, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о јавној јавној набавци
радова на санирињу и преуређењу депоа, ЈН 01/16, додели понуђачу „Eksil Pro“ д.о.о.,
ул.Димитрија Туцовића бр.5, 34300 Аранђеловац, за понуду број 02-1932 од 11.11.2016.
године.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да
Не
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је
на основу законског овлашћења, донело одлуку као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке, захтев за заштиту
права може да се поднесе у року од 10
дана од дана објављивања одлуке на
порталу јавних набавки. Захтев са
доказом о уплати прописане таксе
подноси се Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних
набавки, а предаје Наручиоцу.
В.Д. ДИРЕКТОРА
Дарко Павловић

Одлука о додели уговора - ЈН 01/16

4/4

