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РГ
На основу члана 108 Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012,
14/2015, 68/2015) доносим
О Д Л У К У
о додели уговора
I
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР за јавну набавку бр 03/16 -радови на санирању
бетонског платоа понуђачу " Изотекс " д.о.о. Београд Трговачка 85 у нето износу од
1.612.187,00 динара.

Образложење

На темељу Одлуке о покретању бр 876/16, 19. 10. 2016. поступка јавне набавке
мале вредности радова бр. 03/16 започет је поступак јавне набавке радовa на санирању
бетонског платоа. Поступак је спровела Комисија за јавне набавке мале вредности
формирана Решењем бр. 877/16, 19. 10. 2016.
Позив за достављање понуде са конкурсном документацијом бр 878/16 за јавну
набавку 03/16 објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и школском сајту 19. 10.
2016. Измењена конкурсна документација дел.бр. 878-1, са Обавештењем о продужењу
рока за достављање понуда објављена је на Порталу УЈН и школском сајту 28. 10. 2016.
По завршеном јавном отварању понуда 07. 11. 2016. и њиховој стручној оцени,
Комисија је у Извештају 03/16 сачињеном 07. 11. 2016. године констатовала следеће:
Подаци о јавној набавци:
Број јавне набавке
Предмет

Одлука о покретању јавне набавке
Процењена нето вредност
Процењена бруто вредност
Нето вредност уговора
Бруто вредност уговора

03/16- радовa на санирању бетонског
платоа
припремно-завршни-земљани радови на
ископавању и одвожењу земље
(45112000), бетонски (45262300),
армирачко бетонски (45262310), радови
на постављању канализације (45232410) и
асфалтерски радови ( 45233222 )
Бр. 876/16, 19. 10. 2016.
1.833.333,33
2.200.000,00
1.612.187,00
1.934.624,40

2/2
До истека рока за достављање понуда на адресу Наручиоца приспеле су понуде:
р.бр
1

завод.бр.
404-1051

п о н у ђ а ч

дан пријема
07.11.16.

Изотекс д.о.о

час
11:49

У поступку јавног отварања понуда вођеном 07. 11. 2016. у 13:00 часова у
просторијама ГО Чукарица у Београду Шумадијски трг 2, отворена је у присуству јавности
благовремено приспела понуда.
Елементи приспелих понуда:
понуђач
ред завод.бр.
бр
1 404-1051 Изотекс д.о.о

нето цена
1.612.187,00

ПДВ
322.437,40

бруто цена
1.934.624,40

Избор најповољније понуде врши се у року од 10 дана од дана истека рока
за достављање понуда, применом критеријума "најнижа понуђена цена":
Уколико две или више понуда исказују исту цену, бира се понуда која нуди краћи
рок завршетка радова.
У оквиру Законом предвиђених претпоставки, наведена методологија се
модификује применом правила по чл. 86. Закпона.
У поступку стручне оцене и евалуације примљених понуда Комисија је оценила
понуду заведену под бр. 404-1051, понуђача " Изотекс " д.о.о. Београд Трговачка 85
валидном и прихватљивом
Поступајући у складу са Извештајем 03/16, доносим одлуку као у диспозитиву.
Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права у
року од пет дана од дана oбјављивања.

ОШ "Душко Радовић":
____________________________
Владимир Церовац

