Дел.бр. 5442/2
Датум: 02.11.2015.
Страна 1 од 4
Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд
011/2603-042, 2603-766, 2692-231
На основу члана 107. став 3. и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15), директор Предшколске установе „11.април“
доноси:
ОДЛУКУ
о додели Уговора
Јавна набавка – отворени поступак - радови- испорука и уградња антиклизних трака,
редни број ЈН Р 15-04
Уговор за испоруку и уградњу антиклизних трака-радови, додељује се понуђачу:
„БИМБО“ Д.О.О., Београд, Београдска 229, Сремчица, Београд , на основу понуде
број 153 од 26.10.2015. године
Уговорена вредност без ПДВ-а:
1.879.670,00 РСД
Уговорена вредност са ПДВ-ом: 2.255.604,00 РСД
Образложење
Наручилац је дана 25.09.2015. године донео Oдлуку о покретању поступка јавне набавке
бр. 4637/1 за јавну набавку - отворени поступак - радови- испорука и уградња антиклизних
трака , редни број ЈН Р 15-04,
За наведену јавну набавку Наручилац је дана 25.09.2015.године објавио позив за
подношење понуда на Порталу управе за јавне набавке,градском порталу и Интернет
страни Наручиоца.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за предметну јавну
набавку , приспеле су 2 понуде.
Јавно отварање понуда одржало се дана 26.10.2015. године у просторијама
Наручиоца Предшколске сутанове „11 април“, Народних хероја 12а, 11070 Нови
Београд
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. 5442/1 од 02.11.2015. године, Комисија за
јавне набавке је констатовала следеће:

I Врста предмета јавне набавке: радови
1) Подаци о јавној набавци:
радови-испорук
антиклизних трака

Предмет јавне набавке
Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)
2) Укупан број поднетих понуда:

и

уградња

Р 15-04
1.917.662,50 динара
1.879.670,00 динара
2.255.604,00 динара
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Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

1.

Благовремене понуде
БИМБО Д.О.О, Београд

2.

AQUA INTERMA INŽENJERING D.O.O., Beograd

/

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под којим је
понуда заведена

5308/2

Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде

Понуда понуђача „AQUA INTERMA

AQUA INTERMA
INŽENJERING D.O.O.,
Beograd

INŽENJERING D.O.O., Beograd је
неприхватљива из следећих разлога:
- није доставио попуњен образац 2-списак
испоручених добара са уградњом : није унео
податке о броју и датуму закључења уговора
са овереним ситуацијама као ни назив
наручиоца коме је извршена испорука и
уградња као ни укупну вредност испоруке и
уградње без ПДВ-а ,као ни укупну вредност
испоруке и уградње са ПДВ-ом како је
тражено конкурсном документацијом у
додатним условима из члана 76 ЗЈН под
тачком 2) – докази ставка а) попуњен
образав 2 на страни 6 конкусрне
документације;
- није доставио копије уговора са овереним
ситуацијама као ни записнике о
примопредаји радова на уградњи
антиклизних трака како је тражено
конкурсном документацијом у додатним
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условима из члана 76 ЗЈН под тачком 2) –
докази - ставка б) на страни 6 конкурсне
документације и на страни 20 конкурсне
документације у обрасцу 2 ;
- није доставио потврде како је тражено
конкурсном документацијом у додатним
условима из члана 76 ЗЈН под тачком 2) –
докази - ставка в) на страни 6 конкурсне
документације и на страни 20 конкурсне
документације у обрасцу 2 ;
- није доставио уговор о поседовању или
закупу пословног и магацинског простора
како је тражено у у додатним условима из
члана 76 ЗЈН под тачком 3) да понуђач има и
половни и маганциски простор- доказ на
страни 7 конкурсне документације;
-није доставио важећи сертификат ИСО
9001:2008 како је тражено у у додатним
условима из члана 76 ЗЈН под тачком 4) да
понуђач поседује важећи сертификат ИСО
9001:2008- доказ на страни 7 конкурсне
документације;
- није доставио одштампане слике
регистрационих налепница као ни
фотографије возила како је тражено у у
додатним условима из члана 76 ЗЈН под
тачком 5) да понуђач располаже техничким
капацитетом- доказ на страни 7 конкурсне
документације;
- није доставио попуњену изјаву о
кадровском капацитету за пет радника образац 4- није попунио колону послови на
којима је ангажован на страни 22 конкурсне
документације ;
- није доставио фотокопије радних књижица
како је тражено у додатним условима из
члана 76 ЗЈН под тачком 6) – доказ на
страни 7 конкурсне документације;
- понуђач је доставио образац М за три
радника а тражено је за 5 радника у у
додатним условима из члана 76 ЗЈН под
тачком 6) – доказ на страни 7 конкурсне
документације;
- није доставио тражене узорке за артикле
2,9,10 и 13 како је тражено у додатним
условима из члана 76 ЗЈН под тачком 7) –
доказ на страни 7 конкурсне документације;
- није доставио оригиналну произвођачку
спецификацију материјала на српском језику
или страном језику уз оверен превод од
стране овлашћеног судског тумача за
артикле 2,9,10 и 13 како је тражено у
додатним условима из члана 76 ЗЈН под
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тачком 7) – доказ на страни 7 конкурсне
документације;
- није доставио сопствену бланко меницу ни
копију депо картона као ни захтев за
регистрацију менице у НБС како је тражено:

*у упутству понуђачима како да сачине
понуду –понуђач доставља следећу
документацију – тачка 8 на страни 9
конкурсне документације,
* у упутству понуђачима како да сачине
понуду –средства финансијког
обезбеђења на страни 10 конкурсне
документације.
4) Критеријум за оцењивање понуде је: Најнижа понуђена цена

1)

Понуђена цена (без ПДВ-а)
1.879.670,00 динара

Назив/име понуђача
БИМБО Д.О.О, Београд

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Сходно наведеном за предметну јавну набавку , Комисија је констатовала да је
испуњен услов за доношење одлуке о додели уговора, прописан чланом 107 став 3. ЗЈН
и предлаже одговорном лицу наручиоца да донесе одлуку о додели уговора понуђачу
чија је понуда најповољнија и прихтавтљива у смислу члана 3 став 1. тачка 33 ЗЈН и
заведена код наручиоца под дел. бројем 153 од 26.10.2015.год,а БИМБО Д.О.О,
Београд и предлаже одговорном лицу наручиоца да уговор додели истом.
„БИМБО“ Д.О.О., Београд, Београдска 229, Сремчица, Београд
Матични број: 06017614, ПИБ: 130501074
Понуђач наступа самостално.

II
Комисија ,после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда -–
БИМБО“ Д.О.О., Београд, Београдска 229, Сремчица, Београд
Матични број: 06017614, ПИБ: 130501074 и предлаже наручиоцу његов избор.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је
на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели Уговора за испоруку и уградњу
антиклизних трака понуђачу БИМБО“ Д.О.О., Београд, Београдска 229, Сремчица,
Београд , са понудом заведеном под дел. бројем 153 од 26.10.2015.године.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 10 дана од дана пријема исте.
ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ
_________________________
(Мирјана Секулић)
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