РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УСТАНОВА ЗА СПОРТ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „АДА“
Комисија за јавну набавку мале вредности –
радови на инвестиционом одржавању објекта „СОКОЛСКИ ДОМ“
Број:86/2017
Дана: 22.03.2017
ЋУПРИЈА
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,14/15 и
68/15) В.Д директора Установе за спорт спортски центар „АДА“доноси :
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у поступку јавне набавке мале вредностирадови –радови на инвестиционом
одржавању објекта „ СОКОЛСКИ ДОМ“
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „ПЛАН“ ,д.о.о Мијатовац број понуде 81/17 од
20.03.2017са подизвођачем СЗР „ ДУГА ПЛУС“Ћуприја
Образложење
Наручилац је дана 20.02.2017 године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности бр.26/2017, радова на инвестиционом одржавању објекта „
СОКОЛСКИ ДОМ“
Комисија за јавну набавку мале вредности радови на инвестиционом одржавању
објекта „СОКОЛСКИ ДОМ“, формирана решењем В.Д директора Установе за спорт
спортског центра „АДА“ бр.26- II/2017 од 20.02.2017 године је после отварања понуда
и сачињеног записника са отварања понуде бр. 26/2017-2 од 20.03.2017. године,
спровело стручно оцењивање понуда и саставила извештај.
У извештају о стручној оцени понуда бр.26/2017-3 од 21.03.2017. године комисија је
констатовала следеће.
1) Подаци о јавној набавци:
Врста предмета јавне набавке је набавка радови.
Предмет јавне набавке мале вредности је набавка радова на инвестиционом одржавању
објекта „ СОКОЛСКИ ДОМ“
Ознака из класификационе делатности, односно назив и ознака из општег речника
набавке је45410000 -малтерисање.
Наручилац је дана 08.03.2017. године објавио позив за подношење понуда на Порталу
јавних набавки и на интернет страници Установе за спорт спортски центар „ АДА“ , у
складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама.
Извор финасирања јавне набавке је обезбеђена су Одлуком о буџету за 2017. годину,
(„Сл. гласник општина Ћуприја“ бр.35 од 29.12.2016 године и Планом и програмом за
2017 годину бр.905/16 од 27.11.2016 године – конто 511300
По плану јавне набавке редни број предметне набавке је 1.3.1.
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Процењена вредност набавке је 833.333,00 динара без ПДВ-а.
Оправданост спровођења поступка јавне набавке мале вредности је тај што је укупна
процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 5.000.000,00 динара.
Поступак отварања понуда је спроведен дана 20.03.2017.године у просторијама
Наручиоца Установа за спорт спортског центра „ АДА“ ул.Булевар ВЈ бр.1, 35230
Ћуприја, о чему је сачињен записник број 26/2017-2
2) Подаци о понуђачима:
У поступку јавне набавкемале вредностирадова на инвестиционом одржавању
објекта „ СОКОЛСКИ ДОМ“, до истека рока за подношење понудапристигле су
понуде седам понуђача:
Први понуђач:„ MISS ARCUS“ ,Кнеза Милоша бр.21 ,35250 Параћин број понуде
65/17 од 10.03.2017 у 10 часова и 45 минута.
Комисија констатује да је испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама(„Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), и Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступку јавних набавки мале вредности и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15) понуђач исказао,
у форми потписане и печатиране изјаве на образцу бр. 5 који је саставни део конкурсне
документације, а којом понуђач потврђује да испуњава услове из члана 75. и 76. ЗЈН, а
у поступку јавне набавке мале вредности.
Понуђач је понуду дао самостално.
Укупна цена без ПДВ-а

668.055,30

Укупна цена са ПДВ-ом. ( уписати у празно поље)

/

Рок завршетка радова , не може да буде дужи од 25 20 дана за извршење
календарских дана(уписати у празнп поље)
Рок и начин плаћања: Понуђачу је дозвољен аванс Аванс у износу од 20%
до 30% вредности понуде(уписати у празно поље)
Исплата аванса од _20_% од
уговореневредности радова
(уписати у празно поље) извршиће
се по закључењу уговора у року од
два дана од дана увођења у посао од
стране надзорног органа и
службеног запримања Авансног
рачуна , преостали износ уговорене
вредности радова ће се испалтити у
року од 45 дана од дана службено
пријема привремене односно
окончане ситуације оверене од
стране надзорног органа.
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Рок важења понуде (минимун 30 дана) уписати у
празно поље.

30 дана

Гарантни рок

2 године

Прилог:
Модел уговора, потписан и печатиран.
Комисија констатује да је понуда понуђача „ MISS ARCUS“ ,Кнеза Милоша бр.21
,35250 Параћин, број понуде 65/17 од 10.03.2017, ПРИХВАТЉИВА.
Други понуђач:„2003 ТЕХНОДОМ“ Д.О.О, Милутина Миланковића бр.178 ,11070
Нови Београд број понуде 66/17 од 13.03.2017 у 13 часова и 50 минута.
Комисија констатује да је испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама(„Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), и Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступку јавних набавки мале вредности и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15) понуђач исказао,
у форми потписане и печатиране изјаве на образцу бр. 5 који је саставни део конкурсне
документације, а којом понуђач потврђује да испуњава услове из члана 75. и 76. ЗЈН, а
у поступку јавне набавке мале вредности.
Понуђач је понуду дао самостално.
Укупна цена без ПДВ-а

685.874,15

Укупна цена са ПДВ-ом. ( уписати у празно поље)

823.048,98

Рок завршетка радова , не може да буде дужи од 25
календарских дана(уписати у празнп поље)

25 календарских дана
Аванс у износу од ____/__%

Рок и начин плаћања: Понуђачу је дозвољен аванс
до 30% вредности понуде(уписати у празно поље)

Исплата аванса од ____/____% од
уговореневредности радова
(уписати у празно поље) извршиће
се по закључењу уговора у року од
два дана од дана увођења у посао од
стране надзорног органа и
службеног запримања Авансног
рачуна , преостали износ уговорене
вредности радова ће се испалтити у
року од 45 дана од дана службено
пријема привремене односно
окончане ситуације оверене од
стране надзорног органа.

Рок важења понуде (минимун 30 дана) уписати у
празно поље.

45 дана

Гарантни рок

2 године
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Прилог:
Модел уговора, потписан и печатиран.
Комисија констатује да је понуда понуђача „2003 ТЕХНОДОМ“ Д.О.О, Милутина
Миланковића бр.178 ,11070 Нови Београд
број понуде 66/17 од 13.03.2017,
ПРИХВАТЉИВА.
Трећи понуђач:„ DECOR LIFE“ Д.О.О Планка 112 ,22000 Сремска Митровица број
понуде 79/17 од 16.03.2017 у 10 часова и 44 минута.
Комисија констатује да је испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама(„Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), и Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступку јавних набавки мале вредности и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15) понуђач исказао,
у форми потписане и печатиране изјаве на образцу бр. 5 који је саставни део конкурсне
документације, а којом понуђач потврђује да испуњава услове из члана 75. и 76. ЗЈН, а
у поступку јавне набавке мале вредности.
Понуђач је понуду дао самостално.
Укупна цена без ПДВ-а

657.756,80

Укупна цена са ПДВ-ом. ( уписати у празно поље)

789.308,16

Рок завршетка радова , не може да буде дужи од 25 25 дана
календарских дана(уписати у празнп поље)
Рок и начин плаћања: Понуђачу је дозвољен аванс Аванс у износу од __30__%
до 30% вредности понуде(уписати у празно поље)
Исплата аванса од __30__% од
уговореневредности радова
(уписати у празно поље) извршиће
се по закључењу уговора у року од
два дана од дана увођења у посао од
стране надзорног органа и
службеног запримања Авансног
рачуна , преостали износ уговорене
вредности радова ће се испалтити у
року од 45 дана од дана службено
пријема привремене односно
окончане ситуације оверене од
стране надзорног органа.
Рок важења понуде (минимун 30 дана) уписати у
празно поље.

30 дана

Гарантни рок

2 године

Прилог:
Модел уговора, потписан и печатиран.
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Комисија констатује да је понуда понуђача „ DECOR LIFE“ Д.О.О Планка 112 ,22000
Сремска Митровица број понуде 79/17 од 16.03.2017 ПРИХВАТЉИВА.
Четврти понуђач:„ ITALIA NUOVA“ д.о.о,Ђуре Даничића бр.37 , 11300 Смедерево
број понуде 80/17 од 20.03.2017 у 10 часова и 5 минута.
Комисија констатује да је испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама(„Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), и Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступку јавних набавки мале вредности и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15) понуђач исказао,
у форми потписане и печатиране изјаве на образцу бр. 5 који је саставни део конкурсне
документације, а којом понуђач потврђује да испуњава услове из члана 75. и 76. ЗЈН, а
у поступку јавне набавке мале вредности.
Понуђач је понуду дао самостално.
Укупна цена без ПДВ-а

675.801,00

Укупна цена са ПДВ-ом. ( уписати у празно поље)

810.961,20

Рок завршетка радова , не може да буде дужи од 25 25 дана
календарских дана(уписати у празнп поље)
Рок и начин плаћања: Понуђачу је дозвољен аванс Аванс у износу од _30_%
до 30% вредности понуде(уписати у празно поље)
Исплата аванса од __30_% од
уговореневредности радова
(уписати у празно поље) извршиће
се по закључењу уговора у року од
два дана од дана увођења у посао од
стране надзорног органа и
службеног запримања Авансног
рачуна , преостали износ уговорене
вредности радова ће се испалтити у
року од 45 дана од дана службено
пријема привремене односно
окончане ситуације оверене од
стране надзорног органа.
Рок важења понуде (минимун 30 дана) уписати у
празно поље.

30 дана

Гарантни рок

2 године

Прилог:
Модел уговора, потписан и печатиран.
Комисија констатује да је понуда понуђача „ ITALIA NUOVA“ д.о.о,Ђуре Даничића
бр.37 , 11300 Смедерево број понуде 80/17 од 20.03.2017 ПРИХВАТЉИВА.
Пети понуђач:„ПЛАН“ ,д.о.о Мијатовац број понуде 81/17 од 20.03.2017 у 10 часова и
45 минута.
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Комисија констатује да је испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама(„Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), и Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступку јавних набавки мале вредности и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15) понуђач исказао,
у форми потписане и печатиране изјаве на образцу бр. 5и образац бр.6 који је саставни
део конкурсне документације, а којом понуђач потврђује да испуњава услове из члана
75. и 76. ЗЈН, а у поступку јавне набавке мале вредности.
Понуђач је понуду дао са подизвођачем :
Назив подизвођача СЗР „ ДУГА ПЛУС“ ( вл.Перица Милојевић) ,Ћуприја ,Сретена
Здравковића 38,проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвђач је
12,14%
Укупна цена без ПДВ-а

498.372,40

Укупна цена са ПДВ-ом. ( уписати у празно поље)

598.046,88

Рок завршетка радова , не може да буде дужи од 25 25 дана од дана увођења у посао
календарских дана(уписати у празнп поље)
Рок и начин плаћања: Понуђачу је дозвољен аванс Аванс у износу од _30_%
до 30% вредности понуде(уписати у празно поље)
Исплата аванса од __30_% од
уговореневредности радова
(уписати у празно поље) извршиће
се по закључењу уговора у року од
два дана од дана увођења у посао од
стране надзорног органа и
службеног запримања Авансног
рачуна , преостали износ уговорене
вредности радова ће се испалтити у
року од 45 дана од дана службено
пријема привремене односно
окончане ситуације оверене од
стране надзорног органа.
Рок важења понуде (минимун 30 дана) уписати у
празно поље.
Гарантни рок

30 дана од отварања понуде

2 године

Прилог:
Модел уговора, потписан и печатиран.
Комисија констатује да је понуда понуђача „ПЛАН“ ,д.о.о Мијатовац број понуде 81/17
од 20.03.2017, ПРИХВАТЉИВА.
Шести понуђач:ГЗР „ 2М&Д ГРАДЊА“ ,Цара Лазара бб ТЦ Стадион лок.бр.7,35230
Ћуприја број понуде 82/17 од 20.03.2017 у 11 часова и 10 минута.

6

Комисија констатује да је испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама(„Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), и Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступку јавних набавки мале вредности и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15) понуђач исказао,
у форми потписане и печатиране изјаве на образцу бр. 5 који је саставни део конкурсне
документације, а којом понуђач потврђује да испуњава услове из члана 75. и 76. ЗЈН, а
у поступку јавне набавке мале вредности.
Понуђач је понуду дао самостално.
Укупна цена без ПДВ-а

738.537,10

Укупна цена са ПДВ-ом. ( уписати у празно поље)

886.224,52

Рок завршетка радова , не може да буде дужи од 25 25 дана од дана у увођења у посао
календарских дана(уписати у празнп поље)
Рок и начин плаћања: Понуђачу је дозвољен аванс Аванс у износу од __30_%
до 30% вредности понуде(уписати у празно поље)
Исплата аванса од __30_% од
уговореневредности радова
(уписати у празно поље) извршиће
се по закључењу уговора у року од
два дана од дана увођења у посао од
стране надзорног органа и
службеног запримања Авансног
рачуна , преостали износ уговорене
вредности радова ће се испалтити у
року од 45 дана од дана службено
пријема привремене односно
окончане ситуације оверене од
стране надзорног органа.
Рок важења понуде (минимун 30 дана) уписати у
празно поље.
Гарантни рок

30 дана од отварања понуде

2 године

Прилог:
Модел уговора, потписан и печатиран.
Комисија констатује да је понуда понуђача ГЗР „ 2М&Д ГРАДЊА“ ,Цара Лазара бб
ТЦ Стадион лок.бр.7,35230 Ћуприја број понуде 82/17 од 20.03.2017
ПРИХВАТЉИВА.
Седми понуђач:АД„СПЕКТАР ИНВЕСТ“ Војводе Мишића бр.37,35250 Параћин
број понуде 83/17 од 20.03.2017 у 11 часова и 39 минута.
Комисија констатује да је испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама(„Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), и Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступку јавних набавки мале вредности и
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начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15) понуђач исказао,
у форми потписане и печатиране изјаве на образцу бр. 5 који је саставни део конкурсне
документације, а којом понуђач потврђује да испуњава услове из члана 75. и 76. ЗЈН, а
у поступку јавне набавке мале вредности.
Понуђач је понуду дао самостално.
Укупна цена без ПДВ-а

1.067.176.06

Укупна цена са ПДВ-ом. ( уписати у празно поље)

1.280.606.33

Рок завршетка радова , не може да буде дужи од 25 20 дана за извршење
календарских дана(уписати у празнп поље)
Рок и начин плаћања: Понуђачу је дозвољен аванс Аванс у износу од ___30____%
до 30% вредности понуде(уписати у празно поље)
Исплата аванса од ____30____% од
уговореневредности радова
(уписати у празно поље) извршиће
се по закључењу уговора у року од
два дана од дана увођења у посао од
стране надзорног органа и
службеног запримања Авансног
рачуна , преостали износ уговорене
вредности радова ће се испалтити у
року од 45 дана од дана службено
пријема привремене односно
окончане ситуације оверене од
стране надзорног органа.
Рок важења понуде (минимун 30 дана) уписати у
празно поље.

30 дана

Гарантни рок

2 године

Прилог:
Модел уговора, потписан и печатиран.
Комисија констатује да се понуда понуђача АД„СПЕКТАР ИНВЕСТ“ Војводе
Мишића бр.37,35250 Параћин број понуде 83/17 од 20.03.2017,одбија као
НЕПРИХВАТЉИВА. Понуђач је дао понуду која прелази процењену вредност
јавне набавке.
3. Подаци о одбијеним понудама
Понуда понуђача АД„СПЕКТАР ИНВЕСТ“ Војводе Мишића бр.37,35250 Параћин
број понуде 83/17 од 20.03.2017
Укупна цена без ПДВ-а

1.067.176.06
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Укупна цена са ПДВ-ом. ( уписати у празно поље)

1.280.606.33

4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивања понуде је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:
1.Понуђача „ПЛАН“ ,д.о.о Мијатовац број понуде 81/17 од 20.03.2017са подизвођачем
СЗР „ ДУГА ПЛУС“Ћуприја
Укупна цена без ПДВ-а

498.372,40

Укупна цена са ПДВ-ом. ( уписати у празно
поље)

598.046,88

2. Понуђач„ DECOR LIFE“ Д.О.О Планка 112 ,22000 Сремска Митровица број
понуде 79/17 од 16.03.2017
Укупна цена без ПДВ-а

657.756,80

Укупна цена са ПДВ-ом. ( уписати у празно
поље)

789.308,16

3.Понуђач „ MISS ARCUS“ ,Кнеза Милоша бр.21 ,35250 Параћин, број понуде 65/17
од 10.03.2017
Укупна цена без ПДВ-а

668.055,30

Укупна цена са ПДВ-ом. ( уписати у празно поље)

/

4.Понуђач „ ITALIA NUOVA“ д.о.о,Ђуре Даничића бр.37 , 11300 Смедерево број
понуде 80/17 од 20.03.2017
Укупна цена без ПДВ-а

675.801,00

Укупна цена са ПДВ-ом. ( уписати у празно поље)

810.961,20

5. Понуђач „2003 ТЕХНОДОМ“ Д.О.О, Милутина Миланковића бр.178 ,11070 Нови
Београд број понуде 66/17 од 13.03.2017
Укупна цена без ПДВ-а

685.874,15

Укупна цена са ПДВ-ом. ( уписати у празно поље)

823.048,98
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6. Понуђача ГЗР „ 2М&Д ГРАДЊА“ ,Цара Лазара бб ТЦ Стадион лок.бр.7,35230
Ћуприја број понуде 82/17 од 20.03.2017
Укупна цена без ПДВ-а

738.537,10

Укупна цена са ПДВ-ом. ( уписати у празно поље)

886.224,52

Наручилац није рангирао одбијене понуде.
5 ) Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда Комисија је констатовала да је за јавну набавку мале
вредностирадова на инвестиционом одржавањуобјекта „СОКОЛСКИ ДОМ
„најповољнија и одговарајућа понуда понуђача:Понуђача „ПЛАН“ ,д.о.о Мијатовац
број понуде 81/17 од 20.03.2017и предлаже В.Ддиректору Установе за спорт спортски
центар „ АДА“ , да у складу са чланом 108. став 1 и 3. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15), донесе Одлуку о додели уговора.
6) Лица која спроводе поступак
Члан комисије Ивана Јовановић, дипл.правник;
Члана комисије Зоран Зафировић , правник;
Члан комисије : Драган Марковић , грађ.техничар
Контакт телефон 035/8470-332
Наручилац је прихватио предлог комисије и донео Одлуку о додели уговора, којом је
уговор о јавној набавци мале вредностирадови на инвестиционом одржавању објекта
„СОКОЛСКИ ДОМ“,Понуђача „ПЛАН“ ,д.о.о Мијатовац број понуде 81/17 од
20.03.2017
Одлука ће бити објављена на Портал јавних набавки и на интернет страници Установе
за спорт спортски центар „АДА“ www.scc.org.rsу року од три дана од дана доношења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове oдлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети захтев за заштиту права
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набaвки пет дана од дана
објављивања на Порталу јавних набавки.
Одлуку доставити:
1) В.Д Директору Установе за спорт спортски центар „АДА“
2) Члановима Комисије;
3) а/а
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:
_________________________
Иван Алексић
В.Д директор Установе за спорт спортски центар „АДА“
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