На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/2015, 68/2015), Одлуке директора Основне школе „Јанко
Веселиновић“ о покретању отвореног поступка јавне набавке радова који се
односи на „Санацију дворишне ограде“, I бр 1/2016 од 29.03.2016. по Позиву бр
1/2016, доносим
О Д Л У К У
о додели уговора
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу „ASING“ д.о.о. Београд, Ул. Браће Барух
бр 20, број понуде: 85/16 од 28.04.2016.
Образложење
Одлуком директора Основне школе „Јанко Веселиновић“ I бр 1/2016 од
29.03.2016. покренут је отворени поступак јавне набавке радова који се односи
на „Санацију дворишне ограде“, ОРН 45454000, процењене вредности до
5.762.846,52 динара без ПДВ-а. (у даљем тексту: предметна јавна набавка), коју
спроводи Комисија за јавне набавке.
Дана 29.03.2016. Позив за достављање понуда под бројем 1/2016 је
постављен на Порталу јавних набавки, Порталу Службеног гласника и на сајту
О.Ш. „Јанко Веселиновић“. У наведеном позиву утврђен је критеријум за избор
најповољније понуде и то најнижа понуђена цена. Дана 05.05.2016 године је у
просторијама ГО Вождовац, Устаничка бр 53, Београд, спроводен поступак
јавног отварања понуда, о чему је састављен Записник о отварању понуда.
Отварању понуда су присуствовали следећи представници понуђача:
- „Кућа Стил“ д.о.о. који је поднео пуномоћје бр 006762538
- „Cubing“ д.о.о. који је поднео пуномоћје бр 492-2
- „Морава Ин“ д.о.о. који је поднео пуномоћје бр 63
- „Гро Статик“ д.о.о. који је поднео пуномоћје бр 21079
- „Балкан Градња“ д.о.о. који је поднео пуномоћје бр 232
Стручна оцена понуда је спроведена дана 19.05.2016. у складу са критеријумом
објављеним у конкурсној документацији и то: најнижа понуђена цена.
ПРЕГЛЕД ПОНУДА
На основу извршеног прегледа понуда, а у складу са поднетим доказима о
испуњености услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015), утврђено је да је
пристигло девет понуда и то:
1. ПОНУДА Бр: 1/2016-I „ASING“ д.о.о. Београд, Ул. Браће Баруха бр 20,
благовремена, одговарајућа и прихватљива.
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Понуђач самостално подноси понуду.

1) Укупна понуђена цена:
је 4.075.455,35 динара без ПДВ-а
је 4.890.546,42 динара са ПДВ-ом
2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао.
3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема
радова.
4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног
рачуна/окончане ситуације.
5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.

2. ПОНУДА Бр: 1/2016-II „БАЛКАН ГРАДЊА“ д.о.о. Београд, Ул.
Јурија Гагарина бр 229/л, благовремена, одговарајућа и прихватљива.
Понуђач подноси заједничку понуду:
- „Енерго Ток“ д.о.о. Београд, Ул. Димитрија Котуровића бр 54
1) Укупна понуђена цена:
је 4.772.434,95 динара без ПДВ-а
је 5.726.921,94 динара са ПДВ-ом
2) Рок завршетка радова: 44 дана од дана увођења у посао.
3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема
радова.
4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног
рачуна/окончане ситуације.
5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.
3. ПОНУДА Бр: 1/2016-III „ГРО СТАТИК“ д.о.о. Нови Сад, Ул. Булевар
Деспота Стефана бр 13, благовремена, одговарајућа и неприхватљива из
разлога што прелази процењену вредност јавне набавке и нису испуњени
додатни услови предвиђени чланом 76. ЗЈН, па се неће узимати у даље
разматрање.
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Понуђач самостално подноси понуду.
1) Укупна понуђена цена:
је 6.023.582,40 динара без ПДВ-а
је 7.228.298,88 динара са ПДВ-ом
2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао.
3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема
радова.
4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног
рачуна/окончане ситуације.
5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.
Образложење:
Члан 1. Став 1. Тачка 33) Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 124/2012,
14/2015, 68/2015) дефинише прихватљиву понуду као понуду 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. Члан 107.
Став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 124/2012, 14/2015, 68/2015)
говори да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и
оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. С обзиром на то, да поменута
понуда прелази процењену вредност конретне набавке, Наручилац је неће
узимати у разматрање, већ је оцењује као неприхватљиву понуду.
Такође, Наручилац је између осталог за доказивање кадровског капацитета
захтевао од понуђача минимум 10 запослених, а од тога минимум 2 вариоца.
Поменути понуђач није доставио два уговора из којих се види тражено
занимање, па самим тим није испунио захтевани додатни услов.
Из свега горе наведеног, понуђач није испунио додатни услов предвиђен чланом
76. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, па се понуда неће
узимати даље у разматрање.
4. ПОНУДА Бр: 1/2016- IV „МЕТАЛ ОБРЕНОВАЦ“ д.о.о. Београд, Ул.
Савска бр 4, Забрежје, Обреновац, благовремена, одговарајућа и
прихватљива.
Понуђач подноси самостално понуду.
1) Укупна понуђена цена:
је 4.285.242,56 динара без ПДВ-а
је 5.142.291,07 динара са ПДВ-ом
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2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао.
3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема
радова.
4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног
рачуна/окончане ситуације.
5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.

5. ПОНУДА Бр: 1/2016- V „КУЋА СТИЛ“ д.о.о. Свилајнац, Ул. Краља
Петра I бб, благовремена, одговарајућа и неприхватљива из разлога што
нису нису испуњени додатни услови предвиђени чланом 76. ЗЈН, па се
неће узимати у даље разматрање.
Понуђач самостално подноси понуду.
1) Укупна понуђена цена:
је 4.582.905,27 динара без ПДВ-а
је 5.499.486,32 динара са ПДВ-ом
2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао.
3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема
радова.
4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног
рачуна/окончане ситуације.
5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.
Образложење:
Наручилац је између осталог за доказивање кадровског капацитета захтевао од
понуђача да има најмање 10 запослених радника који раде на пословима који су
у непосредној вези са предметном јавном набавком. Поменути понуђач није
доставио два уговора из којих се види радно ангажовање, па самим тим није
испунио захтевани додатни услов.
За доказивање техничког капацитета се од понуђача захтевало да има између
осталог и камион носивости до 1,5 t, а као доказ се достављала фотокопија
важеће саобраћајне дозволе и попис основних средстава или фотокопија уговора
о поседовању или закупу. Поменути понуђач је доставио фотокопију
саобраћајне дозволе са регистарским бројем SV006-CZ и исчитану саобраћајну
дозволу са истим регистарским бројем. Увидом у фотокопију саобраћајне
дозволе као и у исчитану саобраћајну дозволу, утврђено је да је камион
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носивости 1550 кг, односно преко 1,5 тоне, што не одговара задатом критерујуму
из разлога што прелази дозвољени габарит, па самим тим ни у овом делу,
додатни услови нису испуњени.
Из свега горе наведеног, понуђач није испунио додатни услов предвиђен чланом
76. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, па се понуда неће
узимати даље у разматрање.

6. ПОНУДА Бр: 1/2016-VI „МОРАВА ИН“ д.о.о.
Београд, Ул.
Угриновачка бр 81, благовремена, одговарајућа и прихватљива.
Понуђач подноси заједничку понуду:
- ГП „Рад ГМ“, Крушевац, Ул. Ломничке Борбе бр 2/51
1) Укупна понуђена цена:
је 4.798.921,55 динара без ПДВ-а
је 5.758.705,86 динара са ПДВ-ом
2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао.
3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема
радова.
4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног
рачуна/окончане ситуације.
5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.

7. ПОНУДА Бр: 1/2016- VII „МИНЕЛ ЕНИМ“ д.о.о. Смедерево, Ул.
Ђуре Салаја бр 13, благовремена, одговарајућа и неприхватљива из
разлога што нису нису испуњени додатни услови предвиђени чланом 76.
ЗЈН, па се неће узимати у даље разматрање.
Понуђач подноси заједничку понуду:
- „Еним А.Д. Смедерево“, Смедерево, Ул. Ђуре Салаја бр 13
1) Укупна понуђена цена:
је 3.876.917,30 динара без ПДВ-а
је 4.652.300,76 динара са ПДВ-ом
2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао.
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3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема
радова.
4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног
рачуна/окончане ситуације.
5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.
Образложење:
За доказивање финансијског капацитета, понуђачи су били у обавези да доставе:
Потврде о пријему редовног финансијског извештаја за претходне три
обрачунске године, издате од стране Агенције за привредне регистре; Потврда
из банке да у задњих 6 месеци није био у блокади; Извод из регистра
финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника
БОН-ЈН, издат од Агенције за привредне регистре, а уколико финансијски
извештаји још увек нису готови за 2015 годину, понуђач је био у обавези да
достави Биланс стања и успеха за 2015 годину. Поменути понуђач није доставио
доказ који се односи на 2015 годину, већ само одштампану интернет страну да
је извештај за статистичке потребе обрађен. У складу са чланом 79. ЗЈН
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи
доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач,
навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. С
обзиром на то, да тражени доказ није јавно доступан на интернет страници, као
и да није достављен, понуда се сматра неприхватљивом.
Из свега горе наведеног, понуђач није испунио додатни услов предвиђен чланом
76. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, па се понуда неће
узимати даље у разматрање.
8. ПОНУДА Бр: 1/2016- VIII „CUBING“ д.о.о. Београд, Ул. Милана
Ракића бр 48, благовремена, одговарајућа и прихватљива.
Понуђач подноси заједничку понуду:
- „Ударник Градња“ д.о.о. Београд, Ул. Милана Ракића бр 48
- „АСА Ибелик“ д.о.о. Београд, Ул. Милана Ракића бр 48
1) Укупна понуђена цена:
је 4.786.575,75 динара без ПДВ-а
је 5.743.890,90 динара са ПДВ-ом
2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао.
3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема
радова.
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4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног
рачуна/окончане ситуације.
5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.
9. ПОНУДА Бр: 1/2016- VIX „ХИДРОТЕХНИКА-ГМК“ д.о.о. Београд,
Ул. Београдска бр 202 б, благовремена, одговарајућа и прихватљива.
Понуђач подноси заједничку понуду:
- „Грапоком МП“ д.о.о. Београд, Ул. Озренска бр 71
1) Укупна понуђена цена:
је 4.364.320,80 динара без ПДВ-а
је 5.237.184,96 динара са ПДВ-ом
2) Рок завршетка радова: 42 дана од дана увођења у посао.
3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема
радова.
4) Рок и начин плаћања: 25 дана од дана пријема исправног
рачуна/окончане ситуације.
5) Рок важења понуде: 35 дана од дана отварања понуда.

ОЦЕНА ПОНУДА:
Приликом оцењивања свих благовремених, одговарајућих и прихватљивих
понуда, а имајући у виду да је критеријум за избор најповољније понуде
најнижа понуђена цена, Комисија за јавне набавке је утврдила следећу
ранг-листу у овој јавној набавци:
1. ПОНУДА Бр: 1/2016-I „ASING“ д.о.о. Београд, Ул. Браће Баруха бр 20,
благовремена, одговарајућа и прихватљива.
Понуђач самостално подноси понуду.
1) Укупна понуђена цена:
је 4.075.455,35 динара без ПДВ-а
је 4.890.546,42 динара са ПДВ-ом
2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао.
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3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема
радова.
4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног
рачуна/окончане ситуације.
5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.
2. ПОНУДА Бр: 1/2016- IV „МЕТАЛ ОБРЕНОВАЦ“ д.о.о. Београд, Ул.
Савска бр 4, Забрежје, Обреновац, благовремена, одговарајућа и
прихватљива.
Понуђач подноси самостално понуду.
1) Укупна понуђена цена:
је 4.285.242,56 динара без ПДВ-а
је 5.142.291,07 динара са ПДВ-ом
2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао.
3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема
радова.
4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног
рачуна/окончане ситуације.
5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.
3. ПОНУДА Бр: 1/2016- VIX „ХИДРОТЕХНИКА-ГМК“ д.о.о. Београд,
Ул. Београдска бр 202 б, благовремена, одговарајућа и прихватљива.
Понуђач подноси заједничку понуду:
- „Грапоком МП“ д.о.о. Београд, Ул. Озренска бр 71
1) Укупна понуђена цена:
је 4.364.320,80 динара без ПДВ-а
је 5.237.184,96 динара са ПДВ-ом
2) Рок завршетка радова: 42 дана од дана увођења у посао.
3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема
радова.
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4) Рок и начин плаћања: 25 дана од дана пријема исправног
рачуна/окончане ситуације.
5) Рок важења понуде: 35 дана од дана отварања понуда.

4. ПОНУДА Бр: 1/2016-II „БАЛКАН ГРАДЊА“ д.о.о. Београд, Ул.
Јурија Гагарина бр 229/л, благовремена, одговарајућа и прихватљива.
Понуђач подноси заједничку понуду:
- „Енерго Ток“ д.о.о. Београд, Ул. Димитрија Котуровића бр 54
1) Укупна понуђена цена:
је 4.772.434,95 динара без ПДВ-а
је 5.726.921,94 динара са ПДВ-ом
2) Рок завршетка радова: 44 дана од дана увођења у посао.
3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема
радова.
4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног
рачуна/окончане ситуације.
5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.

5. ПОНУДА Бр: 1/2016- VIII „CUBING“ д.о.о. Београд, Ул. Милана
Ракића бр 48, благовремена, одговарајућа и прихватљива.
Понуђач подноси заједничку понуду:
- „Ударник Градња“ д.о.о. Београд, Ул. Милана Ракића бр 48
- „АСА Ибелик“ д.о.о. Београд, Ул. Милана Ракића бр 48
1) Укупна понуђена цена:
је 4.786.575,75 динара без ПДВ-а
је 5.743.890,90 динара са ПДВ-ом
2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао.
3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема
радова.
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4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног
рачуна/окончане ситуације.
5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.
6. ПОНУДА Бр: 1/2016- VI „МОРАВА ИН“ д.о.о.
Београд, Ул.
Угриновачка бр 81, благовремена, одговарајућа и прихватљива.
Понуђач подноси заједничку понуду:
- ГП „Рад ГМ“, Крушевац, Ул. Ломничке Борбе бр 2/51
1) Укупна понуђена цена:
је 4.798.921,55 динара без ПДВ-а
је 5.758.705,86 динара са ПДВ-ом
2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао.
3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од техничког пријема
радова.
4) Рок и начин плаћања: 15 дана од дана пријема исправног
рачуна/окончане ситуације.
5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.

На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 1/2016 од
19.05.2016. доносим одлуку као у диспозитиву.
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и сајту школе и доставити:
Председнику комисије за јавне набавке, Рачуноводству и архиви О.Ш. „Јанко
Веселиновић“.
Поука о правном леку: Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, који има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке у складу са чланом 148. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).

ДИРЕКТОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ
I Број: 1/2016 од 20.05.2016.

ДИРЕКТОР
Драган Станковић
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