ОШ „Чибуковачки партизани“
Број:567
Дана:10.04.2017 год
Краљево

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама(„Службени
гласник РС“ бр. 124/12,14/15 68/15) и Извештаја о стручној оцени
понуда Комисије за јавне набавке број 566 од 07.04.2017. год, вд
директора школе доноси

ОДЛУКУ
о додели уговора
ОШ „Чибуковачки партизани као наручилац, у поступку јавне набавке мале
вредности број 553 од 27.03.2017. год, Уговор о јавној набавци радови на санацији
крова изнад дела објекта ОШ „Чибуковачки партизани“, ДОДЕЉУЈЕ као
најповољнијем понуђачу по критеријуму најаниже понуђене цене: понуђачу ГЗР
„Новоградња“ из Краљева, улица Олге Јовичић 20/5.
Образложење
На јавни позив за прикупљање понуда за јавну набавку радова-санација
крова изнад дела објекта ОШ „Чибуковачки партизани“ Краљево, благовремено су
поднете понуде десет понуђача:

Број под којим је понуда
заведена

Назив понуђача

582

GD Dabar doo- Београд

03.04.2017.

9,55

588

ГЗР“Стандард“-Краљево

04.04.2017

10,10

589

Alfa i omega-Краљево

04.04.2017

11,50

590

ЗГР „Гилинац“ Крушевац

04.04.2017.

13,30

591

ГЗР „ Новоградња“ Краљево

05.04.2017.

9,35

592

RVI PROFIL doo Краљево

05.04.2017.

10,35

593

ГЗР „Грађевинац КШ“ Велики
Шиљеговац

05.04.2017.

11,25

Датум пријема

Време пријема

594

Euro termik Краљево

05.04.2017.

11,25

595

Deming Београд

05.04.2017.

11,35

596

„Лоџа 48“ Крушевац

05.04.2017.

11,55

596

Након спроведеног поступка отварања понуда дана 05.04.2017. год сачињен
је записник број 597 од 05.04.2017. год и исти је достављен свим понуђачима.
Комисија је дана 07.04.2017. год приступила стручној оцени понуда и сачинила
извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
Јавна набавка је одређена у плану набавки као ЈН бр. 2/2017
Процењена вредност јавне набавке је 2.166.667,00 динара
Подаци о јавној набавци:
Цена без ПДВ-а

Бр.под којим је
заведена понуда

Назив понуђача

582

GD Dabar doo- Београд

2.971.478,00

588

ГЗР“Стандард“-Краљево

1.928.966,50

589

Alfa i omega-Краљево

2.206.815,00

590

ЗГР „Гилинац“ Крушевац

2.692.170,00

591

ГЗР „ Новоградња“ Краљево

1.879.382,50

592

RVI PROFIL doo Краљево

1.998.400,00

593

ГЗР „Грађевинац КШ“ Велики Шиљеговац

2.521.513,00

594

Euro termik Краљево

1.708.992,25

595

Deming Београд

2.157.426,50

596

„Лоџа 48“ Крушевац

1.895.106,00

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за
њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Разлози одбијања понуде
Назив понуђача

ГД „Dabar“

Alfa i omega

ЗГР „Гилинац“ Крушевац

ГЗР „ Грађевинац КШ „ Велики
Шиљеговац
EURO TERMIK КРАЉЕВО

прелази износ процењене вредности
набавке , те је понуда неприхватљива
сагласно чл.3 т.33 ЗЈН
прелази износ процењене вредности
набавке , те је понуда неприхватљива
сагласно чл.3 т.33 ЗЈН
прелази износ процењене вредности
набавке , те је понуда неприхватљива
сагласно чл.3 т.33 ЗЈН

2.971.478,00

прелази износ процењене вредности
набавке , те је понуда неприхватљива
сагласно чл.3 т.33 ЗЈН
неуобичајено ниска цена понуде
сагласно чл 92 ЗЈН

2.521.513,00

Критеријум за оцењивање понуда:
најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача по критеријуму најнижа понуђена цена.

Назив понуђача

Понуђена
цена без
ПДВ-а

Цена без ПДВ-а

ГЗР „Новоградња“
1.839.382,50

„Лоџа 48“

1.895.106,00

ГЗР „Стандард“

1.928.966,50

2.206.815,00

2.692.170,00

1.708.992,25

RVI PROFIL

1.998.400,00

„Деминг „доо Београд

2.157.426,50

Комисија за јавну набавку након потпуно и правилно утврђеног
чињеничног стања предлаже наручиоцу избор најповољнијег понуђача
по критеријуму најниже понуђене цене, те је донета одлука као у
диспозитиву.
Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може преко
наручиоца поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки у року од 5 дана од дана
њеног објављивања на Порталу јавних набавку
ВД Директора
Ивана Делевић,ср

