РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОСНОВНА ШКОЛА“ДР АЛЕКСАНДАР САБОВЉЕВ“
ЕЧКА
БРОЈ: 91
ДАТУМ: 19.03.2020.године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 89 од 17.03.2020. године, доносим
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
РАДОВИ-ПОСТАВЉАЊЕ ПОДОВА И ПОДНИХ ОБЛОГА
Јавна набавка мале вредности број.1.3.1/20
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу CAPITAL HOME Милана Богићевића 12 Шабац, код наручиоца заведена
под дел. бројем 79 од 11.03.2020. године, оцењена као најповољнија.
Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број 89 од 17.03.2020. године коју је сачинила Комисија за
јавну набавку образована решењем број 48-2 od 24.02.2020. године.

Образложење
Наручилац је дана 24.02.2020. године донео Одлуку дел.бр. 48-1 о покретању поступка јавне набавке
1.3.1/20.
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца
дана 06.03.2020. године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број 88 од
16.03.2020. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила
Извештај о стручној оцени понуда број 89 од 17.03.2020. године.
У поступку доношења одлуке о додели уговора, на основу увида у целокупну документацију
предметне јавне набавке, а нарочито у понуде понуђача, односно наведени Записник и извештај
Комисије за јавну набавку, директор наручиоца је утврдио следеће чињенично стање:
1.Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке су радови – постављање подова и подних облога
45432100.
Назив и ознака из општег речника набавки: постављање подова и подних облога 45432100.
2.Процењена вредност јавне набавке: 1. 083.000,00 динара без ПДВ-а.
3. Основни подаци о понуђачима:
У поступку јавне набавке учествовало је 7 понуђача и то:

1. ПОНУДА
Р.бр.

Број под којим
је понуда
заведена

1
79

Назив и седиште
понуђача/шифра
Датум пријема
понуђача
CAPITAL HOME
Милана Богићевића 11.03.2020.

Час пријема
10.00 часова

12 Шабац
Понуда поднета: Самостално
Елементи критеријума који се могу нумерички исказати:
Укупна понуђена цена без ПДВ-а 892.000,00 динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом 1.070.400,00 динара
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 30 дана
2. ПОНУДА

Р.бр.

Број под којим
је понуда
заведена

2

82

Назив и седиште
понуђача/шифра
понуђача
Mcs-sistem d.o.o
Таштипољска
Пожега

10

Датум пријема

Час пријема

12.03.2020.

10.20.часова

Понуда поднета: Самостално
Елементи критеријума који се могу нумерички исказати:
Укупна понуђена цена без ПДВ-а 1.338.720,00 динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом 1.606.464,00 динара
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 30 дана
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВРШИЋЕ: Самостално
3. ПОНУДА
Р.бр.

Број под којим
је понуда
заведена

3

83

Назив и седиште
понуђача/шифра
Датум пријема
понуђача
Str Кronoswis
Николе Пашића 34 13.03.2020.
Зрењанин

Понуда поднета: Самостално
Елементи критеријума који се могу нумерички исказати:
Укупна понуђена цена без ПДВ-а 1.069.000,00 динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом 1.282.800,00 динара
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 30 дана
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВРШИЋЕ: Самостално

Час пријема

10.00h

4. ПОНУДА
Р.бр.

Број под којим
је понуда
заведена

4

84

Назив и седиште
понуђача/шифра
Датум пријема
понуђача
С.П.З
13.03.2020.
ЦЕНТРОПРОЈЕКТ
Сурчин,
Стевана
Јаковљевића 37

Час пријема
12.15 часова

Понуда поднета: Самостално
Елементи критеријума који се могу нумерички исказати:
Укупна понуђена цена без ПДВ-а 1.202.750,00 динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом 1.443.300,00 динара
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 30 дана
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВРШИЋЕ: Самостално
5. ПОНУДА
Р.бр.

Број под којим
је понуда
заведена

5

85

Назив и седиште
понуђача/шифра
Датум пријема
понуђача
СТР „МВ Развој“
16.03.2020.
29.
Херцеговачке
Бригаде 39 Клек

Час пријема
09:00 часова

Понуда поднета: Самостално
Елементи критеријума који се могу нумерички исказати:
Укупна понуђена цена без ПДВ-а 1.057.200,00 динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом 1.268.640,00 динара
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 30 дана
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВРШИЋЕ: Самостално
6. ПОНУДА
Р.бр.

Број под којим
је понуда
заведена

6

86

Назив и седиште
понуђача/шифра
Датум пријема
понуђача
Lux
inženjering 16.03.2020.
Мокролушка 84/26
Београд

Понуда поднета: Самостално
Елементи критеријума који се могу нумерички исказати:
Укупна понуђена цена без ПДВ-а 1.008.900,00 динара

Час пријема
9.25 часова

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом 1.210.680,00 динара
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 30 дана
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВРШИЋЕ: Самостално

7. ПОНУДА
Р.бр.

Број под којим
је понуда
заведена

7

87

Назив и седиште
понуђача/шифра
Датум пријема
понуђача
Амбиент
доо 16.03.2020.
Светозара Милетића
40 Нови Сад

Час пријема
9.40 часова

Понуда поднета: Самостално
Елементи критеријума који се могу нумерички исказати:
Укупна понуђена цена без ПДВ-а 950.500,00 динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом 1.140.600,00 динара
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВРШИЋЕ: Самостално
4. Стручна оцена понуда
4.1.Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Вршећу стручну оцену понуђача Комисија на основу свог записника о отварању понуда и на основу
поновног увида у предметне понуде констатовала је следеће:
1.ПОНУДА: CAPITAL HOME Милана Богићевића 12 Шабац, код наручиоца заведена под дел.бројем
79 од 11.03.2020. године, је благовремена , одговарајућа и прихватљива понуда, а укупна понуђена
цена овог понуђача без ПДВ-а 892.000,00 динара, а са ПДВ-ом 1.070.400,00 динара.
2.ПОНУДА: Mcs-sistem d.o.o Таштипољска 10 Пожега, код наручиоца заведена под дел.бројем 82 од
12.03.2020. године, је благовремена , одговарајућа, али неприхватљива понуда, а укупна понуђена цена
овог понуђача без ПДВ-а 1.338.720,00 динара, а са ПДВ-ом 1.606.464,00 динара и прелази износ
процењене вредности јавне набавке.
3.ПОНУДА: Str Kronoswis Николе Пашића 34 Зрењанин, код наручиоца заведена под дел.бројем 83 од
13.03.2020. године, је благовремена , одговарајућа и прихватљива понуда, а укупна понуђена цена
овог понуђача без ПДВ-а 1.069.000,00 динара, а са ПДВ-ом 1.282.800,00 динара и не прелази износ
процењене вредности јавне набавке.
4.ПОНУДА: Ц.П.З.ЦЕНТРОПРОЈЕКТ Сурчин, Стевана Јаковљевића 37, код наручиоца заведена под
дел.бројем 84 од 13.03.2020. године, је благовремена, одговарајућа, али неприхватљива понуда, а
укупна понуђена цена овог понуђача без ПДВ-а 1.202.750,00 динара, а са ПДВ-ом 1.443.300,00 динара
и прелази износ процењене вредности јавне набавке.

5.ПОНУДА: СТР „МВ Развој“ 29. Херцеговачке Бригаде 39 Клек, код наручиоца заведена под
дел.бројем 85 од 16.03.2020. године, је благовремена, одговарајућа и прихватљива понуда, а укупна
понуђена цена овог понуђача без ПДВ-а 1.057.200,00 динара, а са ПДВ-ом 1.268.640,00 динара и не
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
6.ПОНУДА: Lux inženjering Мокролушка 84/26 Београд , код наручиоца заведена под дел.бројем 86 од
16.03.2020. године, је благовремена, одговарајућа и прихватљива понуда, а укупна понуђена цена овог
понуђача без ПДВ-а 1.008.900,00 динара, а са ПДВ-ом 1.210.680,00 динара и не прелази износ
процењене вредности јавне набавке.
7.ПОНУДА: Амбиент доо Светозара Милетића 40 Нови Сад , код наручиоца заведена под дел.бројем
87 од 16.03.2020. године, је благовремена, одговарајућа и прихватљива понуда, а укупна понуђена
цена овог понуђача без ПДВ-а 950.500,00 динара, а са ПДВ-ом 1.140.600,00 динара и не прелази износ
процењене вредности јавне набавке.
У закону о јавним набавкама прописано је следеће:
-у члану 3.тачка 31) 32) и 33)
Благовремена је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за
подношење понуда.
Одговарајућа је она понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све
техничке спецификације.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе
понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
-у члану 107. став 1.
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све
неприхватљиве понуде.
Пошто је законом прописано да понуда која прелази износ процењене вредности представља
неприхватљиву понуду , произилази да је наручилац дужан да након прегледа и оцена понуда одбије
све неприхватљиве понуде.
Из наведеног разлога понуде Mcs-sistem d.o.o Таштипољска 10, Пожега и Ц.П.З.ЦЕНТРОПРОЈЕКТ
Сурчин, Стевана Јаковљевића 37 су неприхватљиве јер прелазе износ процењене вредности јавне
набавке у износу од 1. 083.000,00 динара без ПДВ-а те су из тог разлога одбијене.
5. Критеријум за доделу уговора: као критеријум за доделу уговора , односно за оцењивање понуде
утврђен је критеријум: најнижа понуђена цена.

РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ПРИМЕНОМ КРИТЕРИЈУМА НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА
CAPITAL HOME
Милана Богићевића 12 Шабац

Укупна понуђена цена без ПДВ-а 892.000,00 динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом 1.070.400,00 динара

Укупна понуђена цена без ПДВ-а 950.500,00 динара
Амбиент доо Светозара Милетића
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом 1.140.600,00 динара
40 Нови Сад
Lux inženjering Мокролушка 84/26
Београд
СТР „МВ Развој“
29. Херцеговачке Бригаде 39 Клек

Укупна понуђена цена без ПДВ-а 1.008.900,00 динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом 1.210.680,00 динара
Укупна понуђена цена без ПДВ-а 1.057.200,00 динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом 1.268.640,00 динара

Str Кronoswis
Николе Пашића 34 Зрењанин

Укупна понуђена цена без ПДВ-а 1.069.000,00 динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом 1.282.800,00 динара

5. На основу изнетог, Комисија констатује да је најповољнија понуда понуђача CAPITAL HOME
Милана Богићевића 12 Шабац заведена код наручиоца под дел.бројем бројем 79 од 11.03.2020.
године и предлаже наручиоцу да се овом понуђачу додели уговор.
Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у
року од три дана од дана доношења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права наручиоцу, а копију истовремено
доставља Републичкој комисији, у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
ДИРЕКТОР
БУГАР МАРИНЕЛ

