Књажевачка гимназија
Адреса: Карађорђева 16
Број одлуке: 01-59/1-12
Датум: 24.06.2016. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке од бр.01-59/1-11 од
22.06.2016. године , директор Књажевачке гимназије Жарко Цветковић, доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора
Додељује се Уговор о јавној набавци радова мале вредности: за партију 1-кречење
учионица, понуђачу „Мишко Пет 4.интернационал“ д.о.о. ул. Миле Јулин 59 из
Књажевца, за партију 2-репарација и бојење прозора,понуђачу ГЗР“ГРАЂЕВИНАЦ КШ“ из
Великог Шиљеговца.

Образложење
Наручилац је дана 30.05.2016. донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности бр.01-59/1-1 за јавну набавку радова мале вредности добара- кречење учионица и
репаација и бојење прозора..
Позив за подношење понуда-конкурсна документација објављена је на Порталу јавних набавки
дана 10.06.2016. године, као и на интернет страници Књажевачке гимназије.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за спровођење предметне јавне
набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 01-59/1-11 од 22.06.2016. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:
1. Предмет јавне набавке су радови (кречење учионица и репаација и бојење прозора).
Редни број јавне набавке: 2/2016

2.Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке је кречење учионица од 550 м2 и Репарација и
бојење 36 прозора
Предмет јавне набавке
Партија 1
Партија 2
Процењена вредност јавне набавке (без
ПДВ-а)
Процењена вредност јавне набавке (без
ПДВ-а) за партију 1
Процењена вредност јавне набавке (без
ПДВ-а) за партију 2

Кречење учионицa и
Репарација и бојење прозора
Кречење учионицa
ОРН 45442100
Репарација и бојење прозора
OРН 45440000

750.000,00 динара без ПДВ-а.
550.000,00 динара без ПДВ-а
200.000,00 динара без ПДВ-а.

3. Основни подаци о понуђачима и понудама:
Р.бр. Назив/има понуђача
1.
2.
3.
4.

„КНБ ХОМЕ ГРАДЊА“ Д.О.О.
из Зајечара
ГЗР“ГРАЂЕВИНАЦ КШ“ из
Великог Шиљеговца
„Мишко Пет 4.интернационал“
д.о.о. из Књажевца
Д.О.О.
„СТЕФКОМ“
из
Сокобање

Број под којим
понуда заведена
01-59/1-6
01-59/1-7
01-59/1-8
01-59/1-9

је Датум и час пријема
понуде
20.06.2016. године у
10:00 часова
20.06.2016. часова у
10:00 часова
21.06.2016. године у
10:15 часова
21.06.2016. године у
10:50 часова

Партија 1: : Кречење учионица:
Укупан број поднетих понуда: 4
Благовремене понуде: све

1. Основни подаци о понуђачима и понудама:
Р.бр. Назив/има понуђача
1.
2.
3.
4.

„КНБ ХОМЕ ГРАДЊА“ Д.О.О.
из Зајечара
ГЗР“ГРАЂЕВИНАЦ КШ“ из
Великог Шиљеговца
„Мишко Пет 4.интернационал“
д.о.о. из Књажевца
Д.О.О.
„СТЕФКОМ“
из
Сокобање

Број под којим
понуда заведена
01-59/1-6
01-59/1-7
01-59/1-8
01-59/1-9

је Датум и час пријема
понуде
20.06.2016. године у
10:00 часова
20.06.2016. часова у
10:00 часова
21.06.2016. године у
10:15 часова
21.06.2016. године у
10:50 часова

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

Подносилац понуде

/

Разлози за одбијање
понуде

Понуђена цена
(без ПДВ-а)

/

/

3. Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене ако је иста
разлог одбијања понуде: Нема

4. Начин примене методологије доделе пондера
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена
цена за партију 1) Кречење учионица

Назив/име понуђача
1
2
3
4

Понуђена цена

Цена са ПДВ-ом

(без ПДВ-а)

„Мишко Пет 4.интернационал“ 38.500,00 дин.
д.о.о. из Књажевца

38.500,00 дин. (није
у систему ПДВ-а)

ГЗР“ГРАЂЕВИНАЦ КШ“ из
68.750,00 дин.
Великог Шиљеговца
Д.О.О. „ СТЕФКОМ» из
91.300,00 дин.
Сокобање
„КНБ
ХОМЕ
ГРАДЊА“
178.750,00 дин.
Д.О.О. из Зајечара

82.500,00 дин.
109.560,00 дин.
214.500,00 дин.

5. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда за партију
1, кречење учионица понуђача “Мишко Пет 4.интернационал“ д.о.о. из Књажевца са
понуђеном ценом од 38.500,00 динара и предлаже одговорном лицу наручиоца да
уговор треба доделити понуђачу Мишко Пет 4.интернационал д.о.о. ул. Миле
Јулин, бр.59 из Књажевца.
Понуђач није у систему ПДВ-а.
6. Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: Не

Партија 2: Репарација и бојење прозора
Укупан број понуда: 3
Благовремене понуде:све
1. Основни подаци о понуђачима и понудама:
Број под којим
Р.бр. Назив/има понуђача
понуда заведена
„КНБ ХОМЕ ГРАДЊА“ Д.О.О.
1.
01-59/1-6
из Зајечара
ГЗР“ГРАЂЕВИНАЦ КШ“ из
2.
01-59/1-7
Великог Шиљеговца
Д.О.О.
„СТЕФКОМ“
из
3.
01-59/1-9
Сокобање

је Датум и час пријема
понуде
20.06.2016. године у
10:00 часова
20.06.2016. часова у
10:00 часова
21.06.2016. године у
10:50 часова

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

Подносилац понуде

Разлози за одбијање
понуде

Понуђена цена
(без ПДВ-а)

01-59/1-6

„КНБ ХОМЕ ГРАДЊА“
Д.О.О. из Зајечара

Понуђена цена прелази
износ процењене вредности
јавне набавке за ову партију

244.800,00 дин.

3. Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене ако је иста
разлог одбијања понуде: Нема
4. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена
цена за партију 2) Репарација и бојење прозора

Назив/име понуђача
1
2

ГЗР“ГРАЂЕВИНАЦ КШ“ из
Великог Шиљеговца
Д.О.О. “СТЕФКОМ“ из
Сокобање

Понуђена цена

Цена са ПДВ-ом

(без ПДВ-а)
90.000,00 дин.

108.000,00 дин.

135.360,00 дин.

162.432,00 дин.

5. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда за
партију 2, Репарација и бојење прозора понуђача ГЗР“ГРАЂЕВИНАЦ КШ“ из
Великог Шиљеговца са понуђеном ценом од 90.000,00 динара без ПДВ-а односно
108.000,00 динара са ПДВ-ом и предлаже одговорном лицу наручиоца да уговор
треба доделити понуђачу ГЗР“ГРАЂЕВИНАЦ КШ“ из Великог Шиљеговца.
6. Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: Не
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке понуђач може
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објаве на Порталу јавних набавки
ДИРЕКТОР
Жарко Цветковић, проф.

