Република Србија
ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул. Пролетерских бригада бб
Број: I-404/2-86/2016
Дана: 16.12.2016.године
Интернет страница наручиоца:
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Куршумлија

На основу одредби члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2012 и 68/2015), Председник општине Куршумлија доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У отвореном поступку јавне набавке радова – Извођење радова на санацији дела ОШ
"Милоје Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру пројекта "Ка еколошки одговорној и
одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности", број јавне набавке
86/2016 УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „МОДЕЛИНГ“ Д.О.О. Прокупље, ул Ратка
Павловића број 122, 18400 Прокупље, ПИБ 102807555, мат.број 17478532, број рачуна
180-7031210007793-68, заступник Миленко Шеговић (овлашћени члан групе понуђача),
као најповољнијем понуђачу по основу понуде број I-404/2-86-1 од 05.12.2016. године.
Укупна цена: 14.516.336,50 динара без ПДВ-а, односно 17.419.603,80 динара са ПДВ-ом;
Ову одлуку у року од три дана објавити на Пoрталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца.
Образложење
Наручилац је дана 03.11.2016. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне
набавке број I-404/2-86/2016, за јавну набавку радова – Извођење радова на санацији дела ОШ
"Милоје Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру пројекта "Ка еколошки одговорној и одрживој
заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности".
Процењена вредност јавне набавке у укупном износу без ПДВ-а износи 18.717.386,00 динара.
Ознака за предметну јавну набавку у речнику јавне набавке: 45421000 Столарски радови и
уградња столарије.
Дана 04.11.2016. године наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних
набавки (шифра 1279019) и интернет страни наручиоца: www.kursumlija.org, у складу са чланом 57.
ЗЈН, а дана 08.11.2016.године позив је објављен на Порталу службених гласила РС и база прописа.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 (једна) понуда.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и
саставила извештај.
У извештају о стручној оцени понуда, бр. I-404/2-86/2016 од 16.12.2016. године, комисија за
јавне набавке, констатовала је следеће:
Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда приспела је 1 (једна)
благовремена понуда и то:
1. „МОДЕЛИНГ“ Д.О.О. Прокупље, ул Ратка Павловића број 122, 18400 Прокупље,
ПИБ 102807555, мат.број 17478532, број рачуна 180-7031210007793-68, заступник
Миленко Шеговић, овлашћени члан групе понуђача.
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Члан групе понуђача који подносе заједничку понуду: СЗР „Линија“ Зоран
Добривојевић ПР Ваљево, улица Заобилазни пут бб, 14000 Ваљево, ПИБ 101900009,
мат.број 55569649, број рачуна 180-7031210007793-68, заступник Зоран Добривојевић.
„МОДЕЛИНГ“ Д.О.О. Прокупље нуди да извођење радова на санацији дела ОШ "Милоје
Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру пројекта "Ка еколошки одговорној и одрживој
заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности" изврши по следећим условима:
- Укупна понуђена цена добара у динарима без ПДВ-а: 14.516.336,50 динара без ПДВ-а,
односно 17.419.603,80 динара са ПДВ-ом;
- Рок и начин плаћања: 30% од уговорене вредности - по првој привременој ситуацији, по којој
је исказано најмање 30% радова; 30% уговорене вредности - по другој привременој
ситуацији, по којој је исказано најмање 60% радова; 30% уговорене вредности - по
окончанчаној ситуацији; 10% - по позитивном техничком прегледу објекта; Најкасније у
року од 28 дана по овери ситуација, односно позитивном техничком прегледу објекта;
- Рок важења понуде: 30 дана.
- Рок извођења радова – у календарским данима : 45 дана.
- Гарантни рок: 2 године.
Комисија је извршила рачунску проверу предметне понуде и утврдила да у оквиру обрасца
број 12 - Структура цене, постоје следеће рачунске грешке:
- У оквиру поглавља „1.РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ“, у оквиру тачке „b) олучне
хоризонтале“ стоји 96,8 х 40 = 3.876,00, а треба да стоји 96,8 х 40 = 3.872,00, а у колони
„РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ УКУПНО“ уместо 245.158,50 треба да стоји
245.154,50.
- У оквиру поглавља „5. ПВЦ СТОЛАРИЈА “, у оквиру тачке „1) ПВЦ ПРОЗОРИ, 256/120“
стоји 4 х 26400= 106.500,00, а треба да стоји 4 х 26400= 105.600,00, а у колони „ПВЦ
СТОЛАРИЈА УКУПНО“ уместо 2.997.760,00 треба да стоји 2.996.800,00.
- Имајући у виду две напред наведене тачке, у колони „УКУПНО ДИНАРА“ уместо
14.517.300,50 треба да стоји износ 14.516.336,50 РСД без ПДВ-а, односно 17.419.603,80
РСД са ПДВ-ом.
Понуђач је доставио комисији сагласност број I-404/2-86/2016 од 12.12.2016.године да
комисија изврши исправку уочених рачунских грешака.
Комисија је прегледала понуду овог понуђача, те је оценила исту као одговарајућу и
прихватљиву.
Примљене понуде понуђача које су оцењене као одговарајуће и прихватљиве, комисија рангира
примењујући критеријум за оцењивање понуда „најниже понуђена цена“ на следећи начин:
Р.б.
1.

Понуђач
„МОДЕЛИНГ“ Д.О.О. Прокупље

„ понуђена цена“
у динарима без ПДВ-а
14.516.336,50

На основу извршене стручне оцене понуда, примењујући критеријум „најниже понуђена
цена“, у складу са чланом 105 став 2 тачка 7 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2012 и 68/2015) комисија је предложила да се у јавној набавци радова број 86/2016 –
Извођење радова на санацији дела ОШ "Милоје Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру пројекта
"Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске
ефикасности"додели уговор групи понуђача чији је овлашћени представник – „МОДЕЛИНГ“ Д.О.О.
Прокупље, ул Ратка Павловића број 122, 18400 Прокупље, као најповољнијем понуђачу.
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