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Број: ЈНВМ 17/2016 – 3/2030
Датум: 04.06.2016.године
Јавно предузеће Дирекција за изградњу,урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево,у
својству наручиоца, у складу са одредбом члана 108. у вези са чланом 107. ЗЈН,одлучујући у поступку
јавне набавке мале вредности ЈНМВ 17/2016 '' Изградња и уређење паркинг простора '', на основу
Извештаја о стручној оцени понуда број ЈНВМ 17/2016-2 од дана 04.06.2016. године, донело је следећу
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 17/2016 '' Изградња и уређење
паркинг простора '', покренуту на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
године
вредности ЈНВМ 17/2016 од 16.05.2016.
16.05.2016.године
године,, заједничкој понуди Групе понуђача коју чине
ИТГ
'' из Смедерева
Про домо
'' из Лукићева
Предузеће ''
''ИТГ
ИТГ''
Смедерева,,Излетничка 6/3 и Предузеће ''
''Про
домо''
Лукићева,,Чичина
ИТГ
'' из Смедерева као водећим партнером
бб
бб,,са Предузећем ''
''ИТГ
ИТГ''
партнером,, на основу понуде ПО
ПО..бр
бр.. ЈНМВ
17/2016-1 од дана 02.06.2016. године
године..
Образложење
Наручилац Јавно предузеће Дирекција за изградњу,урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево је на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности ЈНВМ 17/2016
од 16.05.2016.године '' Изградња и уређење паркинг простора '' објавило позив за подношење
понуда у складу са одредбама чланова 39.,55., 57, и 60. ЗЈН, дана 25.05.2016.године.
У остављеном року наручилац је примио једну понуду, у благовременом року. Наручилац је
примио понуде следећег понуђача:
1. ПО ЈНМВ 17/2016-1 Заједничка понуда Групе понуђача коју чине Предузеће

ИТГ
'' из Смедерева
Про домо
''
''
''ИТГ
ИТГ''
Смедерева,,Излетничка 6/3 и Предузеће ''
''Про
домо''
ИТГ
'' из Смедерева
из Лукићева
Лукићева,,Чичина бб
бб,,са Предузећем ''
''ИТГ
ИТГ''
као водећим партнером
Јавно отварање понуда је, у складу са објављеним позивом, извршено дана 02.06.2016.
године. Отварању је присуствовао овлашћени представник понуђача.Поступак јавног отварања је
водило лице запослено на пословима јавних набавки.О јавном отварању понуда вођен је записник.
На поступак јавног отварања понуда није било примедби. Критеријум за доделу уговора је
билаеконмски најповољнија понуда.
Процењена вредност јавне набавке је била 3.333.333 динара
динара,,са ПДВ 4.000.000 динара
динара.
Примљена понуда је благовремена и одговарајућа.
У складу са одредбом члана 108.став 4. ЗЈН наручилац даје податке из Извештаја о стручној
оцени понуда и упутство о правном средству:

1)Предмет јавне набавке
/2016 '' Изградња и уређење паркинг простора ''
ЈНМВ 17
17/2016
- Предмет набавке су радови на изградњи и уређењу паркинг простора у градском подручју
Смедерева у циљу обезбеђења одговарајућих већих површина за стационарни саобраћај
саобраћај..
Радови обухватају грађевинске и грађевинско
грађевинско--занатске послове нискоградње
нискоградње..
-45233000 - Грађевински радови
радови,,изградња темеља и изградња површинског слоја аутопутева и
путева
__________________________________________________________________________________________________________
Сектор за изградњу Сектор за урбанизам Сектор за економско-финансијске послове Сектор за правне и опште послове
Тел: +381 26 223 626
+381 26 222 017
+381 26 223 934
+381 26 222 230
Факс:+381 26 231 319
+381 26 227 950
+381 26 221 947
+381 26 221 947

2) Процењена вредност (јавне) набавке укупно и посебно за сваку партију
3.333.333 динара
4.000.000 динара са ПДВ
јавна набавка није обликована по партијама

3) Основни подаци о понуђачима
1.

ПО ЈНМВ 17/2016-1

Заједничка понуда Групе понуђача коју чине Предузеће
ИТГ
'' из Смедерева
Про домо
''
''
''ИТГ
ИТГ''
Смедерева,,Излетничка 6/3 и Предузеће ''
''Про
домо''
ИТГ
'' из Смедерева
из Лукићева
Лукићева,,Чичина бб
бб,,са Предузећем ''
''ИТГ
ИТГ''
као водећим партнером

4) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цену тих понуда
Р.бр
бр..

Назив понуђача и шифра понуде

Разлог одбијања

-

-

-

Понуђена
цена
-

5) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на
који је утврђена та цена
6) Начин примене методологије доделе пондера-економски најповољнија понуда
Шифра
понуде
ПО ЈНМВ
17/2016-1

Понуђач
Заједничка понуда Групе понуђача коју
ИТГ
'' из Смедерева и
чине Предузеће ''
''ИТГ
ИТГ''
Про домо
'' из Лукићева
Предузеће ''
''Про
домо''

Понуђена
цена
цена//пондери
3.217.570

Понуђени рок
извођења
/пондери
35
календарских
дана

Укуп
Укуп..

100,00
80,00

Ранг

1.

20,00

7) Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити
уз помоћ подизвођача и назив подизвођача
ИТГ
'' из Смедерева и
Заједничка понуда Групе понуђача коју чине Предузеће ''
''ИТГ
ИТГ''
Про домо
'' из Лукићева
Предузеће ''
''Про
домо''
Према члану 107.став 1. ЗЈН наручилац је дужан да,пошто прегледа и оцени понуде, одбије
све неприхватљиве понуде. Неприхватљивих понуда није било.
Према члану 107.ставови 2. и 3. и члану 108. став 1. ЗЈН наручилац доноси одлуку о додели
уговора на основу Извештаја о стручној оцени понуда и рангирања прихватљивих понуда, па је
наручилац након наведених спроведених радњи донео одлуку о додели уговора како је
диспозитивом одлуке наведено.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке захтев за заштиту права може да поднесе понуђач у року од пет дана од дана
објављивања ове одлуке на Порталу јавних набавки,у складу са чланом 149. ЗЈН
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу,а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Директор
Мр Ненад Крчум
Крчум,,дипл
дипл..просторни планер

