УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Београд, Тиршова 10
Број: _______________
Датум: _____________
На основу одредбе из члана 108. Закона о јавним набавкама, a након увида у Извештај
комисије за јавну набавку бр. 017-357/4 oд 13.02.2015. године, у поступку јавне набавке радова у
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – радови на
реконструкцији подстанице и сређивање фасаде на улазу у Универзитетску дечју клинику, који
имају карактер хитних и неодложних, број П-01/2015, поступајући на основу овлашћења из члана
26. Статута Универзитетске дечје клинике, Управни одбор Универзитетске дечје клинике доноси:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – РАДОВИ НА
РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОДСТАНИЦЕ И СРЕЂИВАЊЕ ФАСАДЕ НА УЛАЗУ У
УНИВЕРЗИТЕТСКУ ДЕЧЈУ КЛИНИКУ, КОЈИ ИМАЈУ КАРАКТЕР ХИТНИХ И
НЕОДЛОЖНИХ, БРОЈ НАБАВКЕ П-01/2015
У спроведеном поступку јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда - радови на реконструкцији подстанице и сређивање фасаде на улазу у
Универзитетску дечју клинику, који имају карактер хитних и неодложних, број П- 01/2015, бира се
као најповољнија понуда следећег понуђача:
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Grading MM“ доо, Трг Јована Цвијића бр. 2/1, 15300
Лозница вредност уговора о јавној набавци 580.545,00 (динара без пдв-а), односно 696.654,60
(динара са пдв-ом).
Образложење
Наручилац је дана 10.02.2015. године донео Одлуку о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда, за јавну набавку радова на реконструкцији
подстанице и сређивање фасаде на улазу у Универзитетску дечју клинику, који имају карактер
хитних и неодложних, број 017-357/1.
Конкурсна документација је објављена на Порталу Управе за јавне набавке дана
10.02.2015. године и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs .
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда
број 017-357/3 од 13.02.2015. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени
понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 017-357/4 oд 13.02.2015. године. У
Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:
Предмет јавне набавке су радови: радови на реконструкцији подстанице и сређивање
фасаде на улазу у Универзитетску дечју клинику, који имају карактер хитних и
неодложних.
Назив и ознака из општег речника набавки:
45000000 – Грађевински радови,
45443000 – Фасадни радови.
1

Ре
дн
и
бр
ој

Једини
ца
мере

Колич
ина

м2

62,21

м2

62,21

м2

74,65

Демонтажа старих хоризонталних олука са
израдом и уградњом нових од бојеног
челичног поцинкованог лима. Обрачун по
м.

м

15,60

5

Демонтажа постојећих вертикалних олука
са израдом и уградњом нових од бојеног
челичног поцинкованог лима. Обрачун по
м.

м

6

6

Израда опшивке око канала за вакуум
пумпу од бојеног челичног поцинкованог
лима. Обрачун по м.

м

6

7

Демонтажа старог хоризонталног олука са
крова кухиње и израда и монтажа новог од
поцинкованог лима. Обрачун по м.

м

3,50
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Бојење фасадних зидова и плафона на делу
фасадног зида бактериологије са стругањем
постојеће боје и израдом потребне фасадне
скеле. Обрачун по м2.

м2

167,50

9

Обијање малтера на делу фасадног зида
бактериологије и поновно малтерисање
истог са потребним припремним радовима
и израдом фасадне скеле. Обрачун по м2.

м2

31,50

1

Опис позиције

Демонтажа кровног покривача од дупло
фалцованог поцинкованог лима као и
дитрајале дрвене конструкције крова.

Јединична цена без ПДВ-а
Укупна вредност без ПДВа

Обрачун по м2= 30,21 + 32,00

2

Израда нове кнструкције крова са
подашчавањем и постављањем слоја тер.
папира.
Обрачун по м2= 30,21 + 32,00

3

Покривање крова дупло фалцованим
равним бојеним челичним поцинкованим
лимом д=0,55мм са израдом вандиксни
поред зида крова.
Обрачун по м2 развијене површине крова =
36,25 + 38,40

4

595.000,00 динара (без пдв-а)
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Укупна процењена вредност вредност јавне набавке је 595.000,00 динара без пдв-а.
2. Подаци из Плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
Набавка је предвиђена планом јавних набавки за 2015. годину у делу „РАДОВИ“, под
ставком 1 – Извођење радова на реконструкцији подстанице и сређивање фасаде на улазу у
УДК. Реализација јавних набавки ће се извршити у складу са усвојеним Финансијским
планом за 2015. годину, са економске класификације 511322 – капитално одржавање
болница, домова здравља и старачких домова. Ова набавка спроводи се ради обезбеђивања
адекватног рада подстанице.
3. Благовремено, тј. до дана 13.02.2015. године до 09:30 часова понуде су доставили следећи
понуђачи, и то по наведеном редоследу:
Број под којим је
понуда заведена
П-01/15-1
П-01/15-2
П-01/15-3

Назив понуђача
„KI biro“ доо, Мике Аласа бр. 42,
11000 Београд
„Marnik biro“ доо, Кондина бр. 1а,
11000 Београд
„Grading MM“ доо, Трг Јована Цвијића
бр. 2/1, 15300 Лозница

Датум и сат пријема
13.02.2015. у 08:00
13.02.2015. у 08:05
13.02.2015. у 08:10

Неблаговремених понуда није било.
4. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање
и понуђена цена тих понуда:
 „KI biro“ доо, Мике Аласа бр. 42, Београд:
Вредност понуде наведеног понуђача већа је од процењене вредности одређене
Одлуком о покретању поступка број 017-357/1 од 10.02.2015. године. Такође,
наведени понуђач није доставио фотокопије радних књижица за сва лица тражена
Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку. Понуда понуђача „KI biro“
доо, Мике Аласа бр. 42, Београд, оцењена је као неприхватљива.
Понуђена вредност у понуди: 598.548,60 динара (без пдв-а).
 „Marnik biro“ доо, Кондина бр. 1а, Београд:
Вредност понуде наведеног понуђача већа је од процењене вредности одређене
Одлуком о покретању поступка број 017-357/1 од 10.02.2015. године. Такође,
наведени понуђач није доставио фотокопије радних књижица за сва лица тражена
Конкурсном документацијом и није доставио фотокопију Лиценце (односно број
лиценце) тражене Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку. Понуда
понуђача „Marnik biro“ доо, Кондина бр. 1а, Београд, оцењена је као
неприхватљива.
Понуђена вредност у понуди: 665.483,10 динара (без пдв-а).
5.

Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је: „најнижа понуђена цена“.
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Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извршење радова.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок рок за
извршење радова, као најповољнија биће изабрана понуда која је раније поднета.
6. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Након прегледа и оцене приспелих понуда комисија Наручиоца је приступила рангирању
понуда, и то:
радови на реконструкцији подстанице и сређивање фасаде на улазу у
Универзитетску дечју клинику, који имају карактер хитних и неодложних
Ранг листа понуђача је следећа:
Назив/име понуђача
Збир јединачних цена
(без ПДВ) у РСД
„Grading MM“ доо, Трг
Јована Цвијића бр. 2/1, 15300
Лозница

1.

580.545,00

Збир јединачних
цена
(са ПДВ) у РСД
696.654,60

Како је критеријум за избор "најнижа понуђена цена", сходно томе Комисија констатује да
је најповољнија понуда понуђача „Grading MM“ доо, Трг Јована Цвијића бр. 2/1, 15300
Лозница ,која је оцењена као прихватљива.
Сходно свему напред наведеном комисија предлаже да се уговор додели изабраном
понуђачу
„Grading MM“ доо, Трг Јована Цвијића бр. 2/1, 15300 Лозница
7. Понуђач коме се додељује уговор:
Комисија je после стручне оцене понуда констатовала да је сходно критеријуму „најнижа
понуђена цена“ најповољнија понуда следећег понуђача:


„Grading MM“ доо, Трг Јована Цвијића бр. 2/1, 15300 Лозница, са ценом од 580.545,00
динара без ПДВ-а.

и предложила да се њему додели уговор за извођење предметних радова.
Директор Универзитетске дечје клинике је прихватио предлог Комисије о додели уговора за
предметне партије, те је на основу изнетог одлучено је као у диспозитиву.
Универзитетска дечја клиника
Директор
___________________________
Проф. др Зоран Радојичић
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