Наручилац: ОШ ''Владимир Роловић''
Омладинско шеталиште бр. 10
Дел.бр.755
Београд. 02.11.2016.год.
На основу члана 108 Закона о јавним набавкама (''Сл.гл.РС''бр.124/12,14/15 и
68/15) ОШ ''Владимир Роловић'' као наручилац, за јавну набавку бр. 3/16ррадови - алтернативни систем грејања доградњом гасног генератора на
постојећи систем грејања за потребе ОШ ''Владимир Роловић'', доносим
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВИ
БРОЈ 3/16
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „АМИ-МОНТЕР“ д.о.о. са седиштем у
Крушевцу , ул. Копаоничких жртава бр. 4/8, ПИБ 101767165, матични број
06407552, кога заступа Мирослав Анђелковић , који је понудио понуду бр.
16135/16 од 24.10.2016. године, код наручиоца заведена под бројем 735 дана
26.10.2016. године у 8,30 часова, а понудио је цену у укупном износу од
2888.956,00 РСД без ПДВ-а односно 3.466.747,20 РСД са ПДВ-ом, роком
важења понуде од 60 дана од дана јавног отварања понуде , роком завршетка
радова 40 календарских дана од дана увођења у посао и гарантни рок за све
радове 3 године , рачунајући од дана комисијске примопредаје радова. .
Образложење
ОШ ''Владимир Роловић'' као наручилац, донела је Одлуку о покретању
поступка бр. 662 од 27.9.2016. године, за јавну набавку мале вредности бр.
3/16 – набавка радови- алтернативни систем грејања доградњом гасног
генератора на постојећи систем грејања , планирану у финансијском плану
Секретаријата за образовање и дечју заштиту за 2016. годину. Процењена
вредност јавне набавке је 2.890.377,85 РСД без ПДВ-а, односно 3.468.453,42
РСД са ПДВ-ом.
Поступак јавне набавке је поступак јавне набавке мале вредности. Извор
финансирања је предвиђен у финансијском плану
Секретаријата за
образовање и дечју заштиту и то – приходи из буџета Града.. Набавка је на
конту број 45231221.
Назив и ознака из општег речника набавки: радови на изградњи мреже за
снабдевање гасом.

Решењем бр. 663 од 27.9.2016. године је образована Комисија за јавну
набавку у саставу:
1. Десанка Вујошевић, секретар школе,председник комисије
2. Горан Манић, проф. ТИО, заменик предедника
3. Јасминка Војводић,економиста,шеф рачуноводства,члан
4. Јасмина Новковић, проф. ТИО, заменик члана
5. Милутин Комановић,проф.ТИО,из Секр.за обра.и дечју заштиту,члан
6. Драгана Вуковић,дипл. инжењер агрономије из Секретаријата за
образовање и дечју заштиту, заменик члана
У складу са чл. 62. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.гл.РС'' бр.
124/12,14/15 и 68/15)) ОШ ''Владимир Роловић'' је дана 14.10.2016. године
објавила позив и конкурсну документацију за подношење понуда за јавну
набавку мале вредности бр.3/16 – набавка радови– алтернативни систем
грејања доградњом гасног генератора на постојећи систем грејања , на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
У позиву за подношење понуда одређен је рок за подношење понуда 8 дана
од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки, не рачунајући сам дан објављивања, односно до 24.10.2016. год. до
10 часова. Дана 20.10.2016.год.измену и допуну конкурне документације и
продужење рока за подношење понуда , Наручилац је објавио на Порталу
јавних набавки и интернет страници школе тако да је рок за подношење
понуда померен за дан 26.10.2016.год. до 10 часова а јавно отварање понуда
истог дана са почетком у 12,00 часова у просторијама Секретаријата за
образовање и дечју заштиту, Краљице Марије бр. 1, Београд.
Комисија за јавну набавку је дана 26.10.2016. године са почетком у 12,00
часова у пуном саставу, приступила јавном отварању понуда у просторијама
Секретаријата за образовање и дечју заштиту, Краљице Марије бр. 1, Београд
и сачинила записник о отварању понуда број 737 од 26.10.2016. године.
Сходно члану 104. Закона о јавним набавкама, представнику понуђача
„Владекс“ уручен је примерак записника о отварању понуда а понуђачу
„Ами-Монтер“ послат је препоручено са повратницом.
Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени благовремено
поднетих понуда у погледу испуњености услова и захтева предвиђених у
позиву за подношење понуда и конкурсној документацији датој у извештају
од 28.10.2016. године.
Комисија је констатовала да су благовремено, односно до 26.10.2016.
године до 10:00 часова достављене две (2) понуде и то понуђача:

1.''АМИ-МОНТЕР“ д.о.о Крушевац, Копаоничких жртава бр. 4/8, поднео је
понуду која је заведена код наручиоца под редним бројм 735 дана 26.
10.2016. године у 8,30 часова.
2.“ВЛАДЕКС“ д.о.о.Београд,Ивана Милутиновића бр.87а, поднео је понуду
која је заведена код наручиоца под редним бројем 736 дана 26.10.2016.год. у
9,52 чаова.
Неблаговремених понуда није било.
Комисија је приступила отварању понуда и констатовала следеће:
1. Понуђач'' АМИ-МОНТЕР“ д.о.о Крушевац, Копаоничких жртава бр.4/8,
ПИБ 101767165, матични број 06407552, кога заступа Миролав
Анђелковић , поднео је понуду бр. 16135/16 од 24.10.2016. године и
понудио цену у укупном износу од 2.888.956,00 динара без ПДВ-а,
односно 3.466.747,20 динар са ПДВ-ом, роком важења понуде од 60 дана
од дана јавног отварања понуде, рок завршетка радова 40 календарских
дана од дана увођења у посао и гарантни рок за све радове 3 године
рачунајући од дана комисијске примопредаје радова.
2. Понуђач „ВЛАДЕКС“ д.о.о.Београд, Ивана Милутиновића бр.78а ,
ПИБ 100210136, матични број 07732279, кога заступа Радојле Јанкоић
поднео је понуду бр.1020/16 ОД 20.10.2016.године и понудио цену у
укупном износу од 2.790.977,85динара без ПДВ-а, односно 3.349.173 са
ПДВ-ом роком важења понуде од 30 дана од дана јавног отварања
понуда, рок завршетка радова 35 календарских дана од дана увођења у
посао,гарантни рок за све радове 3 године , рачунајући од дана
комисијске примопредаје радова.
Након извршеног прегледа благовремено поднетих понуде ,Комисија за јавну
набавку је констатовала да је:
Понуда понуђача
„АМИ-МОНТЕР“ д.о.о. прихватљива, односно да
испуњава све услове, техничке спецификације и захтеве из позива за
подношење понуда и конкурсне документације наручиоца. Комисија је
приступила рачунској контроли понуде и том приликом утврдила да је
понуда рачунски исправна.
Понуда понуђача „ВЛАДЕКС“ д.о.о.је одбијена као неодговарајућа у смислу
члана 3. став 1. тачка 32 а самим тим и као неприхватљива у смислу члана 3.

