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Број: ЈНВМ 27/2016 – 3/3711
Датум: 30.09.2016.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 27/2016 '' Бетонирање и насипање улица '', на основу Извештаја
о стручној оцени понуда број ЈНВМ 27/2016-2 од дана 30.09.2016. године, донело је следећу
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 27/2016 '' Бетонирање и
насипање улица '', покренуту на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
године
вредности ЈНВМ 27/2016 од 19.09.2016.
19.09.2016.године
године,, понуди Групе понуђача коју чине Предузеће '' Тд.о.о. из Радинца
Арбаг
'' д.о.о. из Аранђеловца
55''
55''д
Радинца,,Војислава Илића 20 и Предузеће ''
''Арбаг
Арбаг''
Аранђеловца,,Стеријина
2, на основу понуде ПО
ПО..бр
бр.. ЈНМВ 27/2016-2 од дана 28.09.2016. 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 27/2016
од 19.09.2016.године '' Бетонирање и насипање улица '' објавило позив за подношење понуда у
складу са одредбама чланова 39.,55., 57, и 60. ЗЈН, дана 20.09.2016.године.
У остављеном року наручилац је примио три понуде,све у благовременом року. Наручилац је
примио понуде следећих понуђача:
/2016-1
АН градња
''
д.о.о. из Београда
27/2016-1
Предузеће ''
''АН
градња''
''д
Београда,,Савска 33/43
1. ПО ЈНМВ 27
/2016-2
ПО
ЈНМВ
27
27/2016-2
Група
понуђача
коју
чине
Предузеће
'' Т-55'' из Радинца
Радинца,,Војислава
2.
Арбаг
'' д.о.о. из Аранђеловца
Илића 20 и Предузеће ''
''Арбаг
Арбаг''
Аранђеловца,,Стеријина 2
/2016-3
ИТГ
'' д.о.о. из Смедерева
27/2016-3
Предузеће ''
''ИТГ
ИТГ''
Смедерева,,Излетничка 6/3
3. ПО ЈНМВ 27
Јавно отварање понуда је, у складу са објављеним позивом, извршено дана 27.09.2016.
године. Отварању је присуствовао овлашћени представник понуђача Предузеће ''ИТГ'' д.о.о. из
Смедерева.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 била најниже понуђена цена.
Процењена вредност јавне набавке је била 2.500.000 динара
динара,,са ПДВ 3.000.000 динара
динара.
Примљене понуде су благовремене и одговарајуће.
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
- ЈНМВ 27/2016 – Бетонирање и насипање улица
- Предмет јавне набавке је услуга на периодичном одржавању јавних путева од бетона
и насутих некохерентним материјалима
материјалима,, сходно функцији и обавезама Дирекције као
управљача јавним путевима да обезбеди безбедан саобраћај
саобраћај,, ојачавањем коловозне
конструкције градских улица постављањем шљунчаног
шљунчаног,, односно туцаничког застора
на неасфалтираним путевима
путевима,, односно санацији
санацији,, бетонирањем градских улица који
својим габаритима не задовољавају критеријуме јавних путева
путева,, а стање коловоза је
такво да захтева периодично одржавање
одржавање..
- Бетонирање и насипање улица
__________________________________________________________________________________________________________
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

Услуге поправке
-5023000050230000-Услуге
поправке,,одржавање и сродне услуге у вези са друмским саобраћајем
и другом опремом
2) Процењена вредност (јавне) набавке укупно и посебно за сваку партију
2.500.000 динара
3.000.000 динара са ПДВ
јавна набавка није обликована по партијама

3) Основни подаци о понуђачима
1.
2.

/2016-1
ПО ЈНМВ 27
27/2016-1
/2016-2
ПО ЈНМВ 27
27/2016-2

3.

/2016-3
ПО ЈНМВ 27
27/2016-3

АН градња
''
д.о.о. из Београда
Предузеће ''
''АН
градња''
''д
Београда,,Савска 33/43
Група понуђача коју чине Предузеће '' Т-55'' из Радинца
Радинца,,Војислава
Арбаг
'' д.о.о. из Аранђеловца
Илића 20 и Предузеће ''
''Арбаг
Арбаг''
Аранђеловца,,Стеријина 2
ИТГ
'' д.о.о. из Смедерева
Предузеће ''
''ИТГ
ИТГ''
Смедерева,,Излетничка 6/3

4) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цену тих понуда
Р.бр
бр..
1.

Назив понуђача и шифра понуде
АН градња
''
д.о.о. из
Предузеће ''
''АН
градња''
''д
Београд
Група понуђача коју чине Предузеће
'' Т-55'' из Радинца и Предузеће
Арбаг
'' д.о.о. из Аранђеловца
''
''Арбаг
Арбаг''
ИТГ
'' д.о.о. из Смедерева
Предузеће ''
''ИТГ
ИТГ''

Разлог одбијања

Понуђена
цена

Понуда није прихватљива по критеријуму понуђене
цене
цене,,јер је понуђена цена виша од процењене вредности
јавне набавке
Понуда није прихватљива по критеријуму понуђене
цене
цене,,јер је понуђена цена виша од процењене вредности
јавне набавке
Понуда није прихватљива по критеријуму понуђене
цене
цене,,јер је понуђена цена виша од процењене вредности
јавне набавке

3.556.000
2.649.940

2.786.250

5) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на
који је утврђена та цена
6) Начин примене методологије доделе пондера-најниже понуђена цена
Шифра
понуде
-

Понуђач

Понуђена цена

Ранг

-

-

-

7) Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити
уз помоћ подизвођача и назив подизвођача
Према члану 107.став 1. ЗЈН наручилац је дужан да,пошто прегледа и оцени понуде, одбије
све неприхватљиве понуде. По критеријуму понуђене цене све примљене понуде су ценовно веће од
процењене вредности јавне набавке.Процењујући вредност добијених понуда у односу на процењену
вредност набавке,упоредиве тржишне цене и ценећи околност да су све добијене понуде са ценом
изнад процењене вредности јавне набавке,наручилац је нашао да постоје услови да применом члана
107. став 4. ЗЈН додели уговор о јавној набавци понуди која је по предвиђеном критеријуму-најниже
понуђена цена,најповољнија.У смислу наведеног,а сходно члану 107.став 4. ЗЈН наручилац је донео
одлуку као у диспозитиву,односно доделио уговор Групи понуђача коју чине Предузеће '' Т-55''
Арбаг
'' д.о.о. из Аранђеловца
из Радинца и Предузеће ''
''Арбаг
Арбаг''

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

