ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Место: ИВАЊИЦА
Ул. Милинка Кушића бр. 112
Деловодни број: 598-031-589
Датум: 26.10.2018.год.

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12,
14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр. 597031-588 од 26.10.2018.године, доноси се

ОДЛУКА
о додели уговора
У јавној набавци радова на монтажи топловода за централно грејање за потребе Дома
ученика средњих школа Ивањица, бира се као најповољнија понуда понуђача: „Стандард инвест
груп““ д.о.о. Београд, улица Сазонова 106, заведена код понуђача под бр. 594-404-21 од
26.10.2018.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 мале вредности број 3/2018 од
15.10.2018.године, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци радова на монтажи
топловода за централно грејање у поступку јавне набавке мале вредности, на основу члана 39.
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12,14/2015 и
68/2015).
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назив наручиоца: Дом ученика средњих школа Ивањица
Адреса наручиоца: место: Ивањица, ул. Милинка Кушића бр. 112.
Редни број јавне набавке 3/2018 .
Предмет ЈН је набавка радова-на монтажи топловода за централно грејање,
Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности,
Подаци о ЈН из плана набавки: Радови на замени котла за централно грејање ,

Процењена вредност ЈН је: 1.429.598,80 динара (без ПДВ-а), односно
динара 1.715.518,56 (са ПДВ-ом).
Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена.
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Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:
У складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у поступку
јавне набавке мале вредности бр. 3/2018, је дана 17.10.2018. године, објављен на Порталу
јавних набавки portal.ujn.gov.rs и Интернет адреси наручиоца domuciv.edu.rs,
Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда био је закључно са
26.10.2018.године, до 12,00 часова.
Приспеле понуде понуђача:

2.

Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу
наручиоца у наведеном року приспеле понуде следећих понуђача и то:
«Стандард инвест груп» д.о.о.- Београд

595-404-586

26.10.2018.г.

1130hh

Неблаговремених понуда није било.
Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема:
Ред.
број
1.

Назив, седиште и облик
организовања понуђача
«Стандард
Београд

инвест

груп»

Деловодни број под
којим је понуда
уписана

Датум
подношења
понуде

Време

596-404-21

26.10.2018.г.

1130

д.о.о.-

Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда т.ј.
дана 26.10. 2018. године са почетком у 12,30 часова, а окончан је истог дана у 1240 часова.
Отварању понуда присуствовали су предстаници понуђача: Представник предузећа
„Стандард инвест груп“ д.о.о.-Београд Милош Коматина са уредно овереним пуномоћјем.
Записник о отварању понуда, достављен је представнику понуђача одмах након
отварања понуда и израде истог.
3.

Преглед и оцена понуда:

После отварања понуда Комисија је дана 26.10. 2018. године, извршила детаљан преглед
и стручну оцену понуде и утврдила следеће:
У поступку јавне набавке мале вредности број 3/2018-радови на монтажи топловода за
централно грејање који је покренут дана 15.10.2018. године и који је објављен на порталу
јавних набавки и на сајту Дома ученика средњих школа Ивањица пристигла је само једна
понуда. То је понуда предузећа „Стандард инвест груп“ д.о.о. из Београда. Понуда предузећа
„Стандард инвест груп“ д.о.о. из Београда је у границама иновираног предмера и предрачуна
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који је послат Министарству Просвете, науке и технолошког развоја-Сектору за ученички и
студентски стандард и инвестиције и које је израдило предузеће „Иватерм“ д.о.о. из Ивањице.
Поступак јавне набавке мале вредности је обављен у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама. Наручилац је позив за достављање понуда осим што је по закону био дужан да
објави на порталу јавних набавки и на свом сајту доставио непосредно и на следеће три адресе:
ДЕ-ХО ДК-Дејан Костић-Ивањица;
С.З.Р „Термо“-Ивањица ;
„МК ТЕРМ“-Ивањица.

1.
2.
3.

Иако је наручилац испоштовао процедуру око јавне набавке мале вредности-радови на монтажи
топловода за потребе грејања Дома ученика средњих школа Ивањица пристигла је само једна
понуда која је исправна и прихватљива јер је у границама иновираног предмера и предрачуна
који ји урађен јер су се накнадно појавили додатни радови.

1. неисправне и неприхватљиве понуде су: Нема.
2. исправне и прихватљиве понуде су:
-понуда бр. 594-404-21 од 26.10.2018.године „Стандард инвест груп“ д.о.о.-Београд ,
-Понуђена цена:
-За понуђаче у систему ПДВ-а: 1.368.658.,82 (без ПДВ-а), односно 1.642.390,58 дин.(са ПДВ-ом)
услови плаћања: Након завршетка радова, односно по пребацивању новчаних средстава
Министарства Просвете након достављене окончане ситуације.
-Гарантни рок : 2 године
-Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуде.
-Рок извођења радова: 7 календарских дана од дана увођења у посао.
3.

Мишљење комисије о јавној набавци:

У складу са чл.105. Закона о јавним набавкама, комисија је дала следеће мишљење:
У вези предметне јавне набавке пристигло је једна понуда. Критеријум за избор
најповољније понуде је најнижа цена. Комисија је руководећи се напред наведеним
критеријумом констатовала да понуда испуњава услове који су наведени у конкурсној
документацији, констатовала да је применом критеријума најниже понуђене цене као
најповољнији понуђач предузеће :„Стандард инвест груп“д.о.о. из Београда, чија је понуда број
594-404-21 од 26.10.2018. године оцењена као исправна, одговарајућа, прихватљива и
најповољнија у поступку јавне набавке мале вредности број 3/2018-радови на монтажи
топловода за потребе централног грејања Дома ученика средњих школа Ивањица.
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