ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
КАЊИЖА
Број: 01-151/10-17
Дана: 27.10.2017. године
Кањижа
Школски трг 1.
На осниову члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“бр. 124/2012) и на основу предлога Комисије за јавне набавке Основне
школе“Јован Јовановић Змај“, у поступку јавне набавке мале вредности број
2/2017. од 26.10.2017. године
О Д Л У К У
О додели уговора о јавној набавци мале вредности бр. 2/2017.
Набавка извођења радова – Молерски радови
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности бр.2/2017, Набавка
извођења радова – Молерски радови
1. Назив и адреса наручиоца: Основна Школа „Јован Јовановић Змај“,
24420 Кањижа,Школски трг бр.1.www.jjzmajkanjiza.edu.rs
2. Предмет уговора о јавној набавци: Молерски радови
Јавна набавка мале вредности за набавку извршења радова – Молерски
радови бр.2/2017., број покретања 01-151/2-17. од 02.10.2017. године
наручиоца Основне Школе „Јован Јовановић Змај“ у Кањижи
Процењена вредност јавне набавке износи: 2.800.000,00 динара без ПДВа.
У поступку јавне набавке мале вредности набавке извршења радова –
Молерски радови позвани су сви заинтересовани понуђачи објављивањем
позива за достављање понуда на сајту УЈН и на сајту Наручиоца.
Укупан број поднетих понуда: 3 (три)
1. „ГОРЊОМАЛСКА ЗВЕЗДА“ ДОО., 12000 ПОЖАРЕВАЦ, К. Абрашевића 63.
2. „ПИКТУРА“ зр. 24424 Кањижа, Фехер Ференца 36.
3. „ГРО СТАТИК“ ДОО., 21000 НОВИ САД, Булевар Деспота Стефана 13.
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Неблаговремених понуда није било.
Комисија је установила да су понуђачи, доказе о испуњености
услова из члана 75. Закона о јавним набавкама потрдили изјавом према
датој конкурсној документацији.
3. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози
за њихово одбијање: Нема.
4. Начин примене методологије доделе пондера:
Одлука о избору најповољније понуде донеће се применом
критеријума „најнижа понуђена цена“ на основу члана 85. став 1. тачка 2.
Закона о јавним набавкама.
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, наручилац
ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће
писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће
се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне
понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену. Извлачење путем жреба
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те
ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један
папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен
уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће
доставити записник извлачења путем жреба.
Елементи понуда понуђача:
1./ „ГОРЊОМАЛСКА ЗВЕЗДА“ ДОО.,

Број понуде: 01-151/5-17
Понуђена цена: 1.581.720,00 динара без ПДВ.
1.898.064,00 динара са ПДВ.
2./ „ПИКТУРА“ КАЊИЖА

Број понуде: 01-151/6-17
Понуђена цена: 2.395.755,00 динара без ПДВ.
2.395755,00 динара са ПДВ.
3./ „ГРО СТАТИК“ ДОО., 21000 НОВИ САД, Булевар Деспота Стефана 13.

Број понуде: 01-151/7-17
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Понуђена цена: 2.671.616,00 динара без ПДВ.
3.205.939,20 динара са ПДВ.
На основу датих понуда и на основу члана 92. Закона о јавним набавкама
комисија је упутила захтев Понуђачу „ГОРЊОМАЛСКА ЗВЕЗДА“ ДОО.,
за образложење неуобичајене ниске цене из његове понуде са следећом
садржином:
Na osnovu člana 92. Zakona o javnim nabavkama i na osnovu ocene Komisije za
javne nabavke Naručioca obraćamo Vam se sa zahtevom da u smislu člana 92.
Zakona o javnim nabavkama date detaljno obrazloženje neuobičajenih niskih cana
iz Vaše ponude br. 01-151/5-17 od 17.10.2017. godine, u vezi Javne nabavke male
vrednosti – Nabavka izvršenje radova – Molerski radovi br. 2/2017. za Osnovnu
školu „Jovan Jovanović Zmaj“ Kanjiža.
U obrazloženju treba da naznačite kvalitet materijala koju planirate da upotrebite,
kao i ekonomičnost načina organizovanja izvršenja radova.
Rok za davanje obrazloženja je do 25.10.2017. godine.
Понуђач је дао следећи одговор на захтев:
„Материјали које намеравамо да користимо на горе наведеном објекту су
материјали највишег квалитета фирме ЈУБ доо., марке МАРК-ПРО. Ти
материјали имају најбоље техничке карактеристике и сходно томе ми
дајемогарантни рок од чак 4 године. У прилог Вам достављамо и технички
лист поменутог произвођача.
Сви материјали које ми користимо на нашим пословима су материјали истог
произвођача.
Што се тиче саме организације извршења радова, уколико уговор буде нама
додељен ми би у договору са Вама послали 5 наших радника који би
одговарали свим захтевима на терену. Ми имамо у нашем тиму раднике у
сталном радном односу, професионалце са дугогодишњим искуством.
Такође морам да напоменем да имамо иза себе доста одрађених сличних или
истих послова са тим ценама.
И на крају лично сматрам да наша понуђена цена није необичајно ниска већ
једна сасвим реална цена за наведене радове. Као доказ озбиљности наше
понуде ја сам спреман да Вам доставим и финансијску гаранцију у виду
менице.“
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Назив понуђача чија је понуда најповољнија
Комисија након примања одговора и стручне оцене понуда, констатује да је
најповољнија понуда након примене критеријума за оцењивање понуде
(најнижа понуђена цена) је од Понуђача:
„ГОРЊОМАЛСКА ЗВЕЗДА“ ДОО., 12000 ПОЖАРЕВАЦ, Косте Абрашевића 63.

На основу горе изложеног уговор о јавној набавци бр. 2/2017 за набавку
извршења радова – Молерски радови за потребе Основне школе „Јован
Јовановић Змај“ додељујем понуђачу:
„ГОРЊОМАЛСКА ЗВЕЗДА“ ДОО., 12000 ПОЖАРЕВАЦ, Косте Абрашевића 63.

по понуђеној цени од 1.581.720,00 динара без ПДВ.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права Републичкој
комисији у року од 5 дана објављивања ове одлуке на сајту УЈН. и на сајту
Наручиоца.
Директор:
Биро Едит
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