На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/2015, 68/2015), Одлуке директора Основне школе „Бранислав
Нушић“ о покретању отвореног поступка јавне набавке радова који се односи на
„Санација тоалета школе и крова објекта мале школе“, I бр 02/2019 од
29.07.2019. по Позиву бр 02/2019, 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: 106/19 од 26.08.2019.
Образложење
Одлуком директора Основне школе „Бранислав Нушић“ I бр 02/2019 од
29.07.2019. покренут је отворени поступак јавне набавке радова који се односи
на „Санација тоалета школе и крова објекта мале школе“, ОРН 45454000,
процењене вредности до 5.154.068,19 динара без ПДВ-а. (у даљем тексту:
предметна јавна набавка), коју спроводи Комисија за јавне набавке.
Дана 30.07.2019. Позив за достављање понуда под бројем 02/2019 је
постављен на Порталу јавних набавки, Порталу Службеног гласника и на сајту
О.Ш. „Бранислав Нушић“. У наведеном позиву утврђен је критеријум за доделу
уговора и то најнижа понуђена цена. Дана 29.08.2019. године је у просторијама
ГО Вождовац, Устаничка бр 53, Београд, спроводен поступак јавног отварања
понуда, о чему је састављен Записник о отварању понуда. Комисија је
констатовала да неблаговремених понуда није било. Отварању понуда је
присуствовао следећи представник понуђача:
- „ГМБ Корпорација“ д.о.о. који је поднео пуномоћје бр 480
Стручна оцена понуда је спроведена дана 19.09.2019. 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 две понуде и то следећим редоследом:
1. ПОНУДА Бр: 02/2019-I „ГМБ КОРПОРАЦИЈА “ д.о.о. Београд, Ул.
Трговачка бр 85/б, благовремена, одговарајућа и неприхватљива из
разлога што прелази процењену вредност јавне набавке и јер рок важења
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понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, па се
неће узимати даље у разматрање.
Понуђач самостално подноси понуду.
1) Укупна понуђена цена:
је 6.769.172,60 динара без ПДВ-а
је 8.123.007,12 динара са ПДВ-ом
2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао.
3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од дана завршетка радова.
4) Рок и начин плаћања:
испостављеном рачуну.

15 дана

по завршеним

радовима

и

5) Рок важења понуде: 27.08.2019. дана од дана отварања понуда.
Образложење: У складу са чл. 90. став 1. Закона о јавним набавкама, рок
важења понуде одређује Наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али
не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. Понуђач је доставио
рок важења понуде краћи од 30 дана, односно рок важења који је два дана пре
отварања понуда. Самим тим, с обзиром на то да понуда прелази процењену
вредност јавне набавке, као и у то да је понуђени рок важења понуде краћи од
прописаног у складу са чл. 106. Став 1. Тачка 4. ЗЈН Наручилац одбија понуду
као понуду са битним недостатком.
2. ПОНУДА Бр: 02/2019- II „ASING“ д.о.о. Београд, Ул. Браће Барух бр
20, благовремена, одговарајућа и прихватљива.
Понуђач понуду подноси самостално.
1) Укупна понуђена цена:
је 4.968.069,40 динара без ПДВ-а
је 5.961.683,28 динара са ПДВ-ом
2) Рок завршетка радова: 45 дана од дана увођења у посао.
3) Гарантни рок за изведене радове: 2 године од дана завршетка радова.
4) Рок и начин плаћања:
испостављеном рачуну.

15 дана

по завршеним

радовима

и

5) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.
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ОЦЕНА ПОНУДА:
Приликом оцењивања свих благовремених, одговарајућих и прихватљивих
понуда, а имајући у виду да је критеријум за доделу уговора најнижа
понуђена цена, као и с обзиром на то да је у поступку ове јавне набавке
оцењена само једна прихватљива понуда, није било услова за примену
утврђеног критеријума и сачињавање ранг листе.

На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 02/2019 од
19.09.2019. 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.
„Бранислав Нушић“.
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 БРАНИСЛАВ НУШИЋ
I Број: 02/2019 од 20.09.2019.

ДИРЕКТОР
Маријана Стефановић
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