ОСНОВНА ШКОЛА
„ГОРЊА ВАРОШ“
Добановачка 72
11080 Земун
Број: 279
Датум: 07.03.2017. године
На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке мале вредности број 180 од 22.02.2017. године и Извештаја комисије за спровођење
јавне набавке о стручној оцени понуда број 273 од 07.03.2017. године, директор Основне
школе „Горња варош“ из Земуна, доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
у поступку јавне набавке мале вредности радова
– санација тоалета, за потребе Oсновне школе „Горња варош “ из Земуна
ЈН бр. 1.3.1/17
I – Додељује се уговор:
 понуђачу: ИСИС ИНСТАЛАЦИЈЕ ДОО, Пуковника Миленка Павловића 151, 11273
Батајница, број понуде 3/2017 од 23.02.2017. године.
Образложење:
На основу Плана јавних набавки за 2017. годину, директор Основне школе „Горња
варош“ из Земуна, донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности,
заводни број 180 од 22.02.2017. године, за набавку радова - санација тоалета, ознака и назив
из Општег речника набавки: 454531000-8 – Радови на реновирању, ЈН бр. 1.3.1/17.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана
23.02.2017. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.
До истека рока за подношење понуда, 03.03.2017. године до 11:30 часова, на адресу
наручиоца приспелe су 3 понуде следећих понуђача:
Редни
број
1.
2.
3.

Број и датум
понуде

Назив или шифра понуђача

6/2017
од 03.03.2017. год.
56-12/17
од 01.03.2017. год.

„GRADIM“ doo, Занатлијска 47,
Аранђеловац
„Техноплан 014“ доо, Шеста Личка
бр. 40/А, Ваљево
ИСИС ИНСТАЛАЦИЈЕ ДОО,
Пуковника Миленка Павловића
151, Батајница

3/2017 о
д 23.02.2017. год.

Датум пријема

Час
пријема

02.03.2017. год.

10:00

03.03.2017. год.

09:30

03.03.2017. год.

11:20

Неблаговремених понуда није било.
Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за спровођење поступка јавне
набавке, одређена Решењем број 181 од 22.02.2017. године, сачинила је Записник о
отварању понуда број 254 од 03.03.2017. године, а затим је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда број 273 од 07.03.2017. године, комисија за
спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала:
II - Подаци о јавној набавци:
1. Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Горња варош“, Добановачка 72, 11080
Земун.
2. Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.3.1/17.
3. Предмет јавне набавке: Набавка радова – санација тоалета.
4. Назив из Општег речника набавки: Радови на реновирању.
5. Ознака из Општег речника набавки: 454531000-8.
6. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.
7. Подаци у финансијском плану за 2017. годину: конто – 425119.
8. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 4.900.005,5 дин.
9. Критеријум за оцењивање понуде: „Најнижа понуђена цена“.
10. Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и
понуђене цене:
 „GRADIM“ doo, Занатлијска 47, Аранђеловац
Понуђач „GRADIM“ doo, Занатлијска 47, Аранђеловац није доставио следећа документа
тражена конкурсном документацијом:
- Оригинално писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за
добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, у износу од 10% од укупне
вредности уговора (без ПДВ-а) која мора имати клаузулу да је неопозива, безусловна и
на први позив наплатива без приговора, са роком важности 10 дана дужим од уговореног
рока за коначно извршење набавке у целости.
- Оригинално писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за
отклањање недостатака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у износу

од 5% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а) која мора имати клаузулу да је
неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора, са роком важности 10
дана дужим од гарантног рока.
- Потврду Наручиоца о обиласку локације која је предмет јавне набавке радова.

На основу члана 106. став 1. тачке 5) Закона понуда се одбија као неприхватљива.



„Техноплан 014“ доо, Шеста Личка бр. 40/А, Ваљево

Конкурсном документацијом тражено је следеће:
- Оригинално писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за
добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, у износу од 10% од укупне
вредности уговора (без ПДВ-а) која мора имати клаузулу да је неопозива, безусловна и
на први позив наплатива без приговора, са роком важности 10 дана дужим од
уговореног рока за коначно извршење набавке у целости.
- Оригинално писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за
отклањање недостатака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у износу
од 5% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а) која мора имати клаузулу да је
неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора, са роком важности 10
дана дужим од гарантног рока.
Понуђач је доставио писмо о намерама послевне банке за издавање банкарске гаранције
за добро извршење посла и писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске
гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у којима је између осталог
наведено да уколико понуда понуђача буде изабрана као најповољнија у предметној
набавци да је банка „спремна разматрати“ издавање неопозиве, безусловне и на први
позив наплативе без приговора банкарске гаранције...
Из горе наведеног произилази да понуђач није доставио оригинална писма обавезујећег
карактера за банку.
На основу члана 106. став 1. тачке 5) Закона понуда се одбија као неприхватљива.
Понуђенe ценe понуђача чије су понуде одбијене:
Редни
број
1.
2.

Назив или шифра
понуђача
„GRADIM“ doo,
Занатлијска 47,
Аранђеловац
„Техноплан 014“ доо,

Укупна цена
без ПДВ-а (дин.)

Укупна цена
са ПДВ-ом (дин.)

4.118.507,7

4.942.209,2

3.535.296,00

4.242.355,20

Шеста Личка бр. 40/А,
Ваљево

