ОШ „Урош Предић”
Пионирска 1.
23263 Орловат
tel/ fah : 023/873-307
E-mail: osorlovat@os-urospredic.edu.rs
Број: 271
Датум: 26.06.2018. г.

__________________________________________________________________________________
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), и Извештаја о стручној оцени понуда дел.број 270 од 26.06.2018. године доносим
ОДЛУКУ
о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара
ред. број 01/2018
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СТР на велико и мало „Дрвар“, Петра Драпшина 69. 23272 из Новог
Бечеја.
Понуда код наручиоца заведена под бројем: 262 од 20.06.2018. године.
Образложење
Наручилац је дана 08.06.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке.
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца
дана 08.06.2018. године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 264
од 21.06.2018. године Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је приступила стручној оцени понуда,
датој у Извештају 270 од 26.06.2018. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
. Предмет и процењена вредност јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка добара – угља – лигнит сушени – у поступку јавне набавке мале вредности .
Назив и ознака из општег речника набавки 09111100 – Угаљ мин. топлотне вредности 17.000 КЈ/кг
Асортиман: комад, гранулације од 60 мм до 150 мм. .
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Процењена вредност јавне набавке је 832.200 динара (без ПДВ) одн. 1.050.000,00 динара (са урачунатим ПДВ)
2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
1. редни број набавке 01/2018;
2. предмет набавке : набавка угља ;
3. износ планираних средстава за набавку : 1.050.000 динара са урачунатим ПДВ ;
4. подаци о апропријацији у финансијском плану - конто 421200 у финансијском плану за 2018. годину ;
5. Врста поступка набавке: јавна набавка мале вредности ;
6. оквирни датум покретања поступка јун 2018. године.
7. оквирни датум извршења уговора: август 2018 - август 2019. г.
3. Одступања од плана набавки са образложењем:_____________________/_____________________________
4. Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности: процењена вредност јавне набавке није већа
од 5.000.000 динара (члан 39. ст. 1. Закона).
5. Основни подаци о другом наручиоцу са којим се спроводи поступак јавне набавке :
Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности самостално.
6. У поступку јавне набавке учествовало је 4 (четири) понуђача.
Р.
бр.
1.

Број под којим је
понуда заведена
246
249
262
263

Назив и седиште понуђача
Good Will – WG, Жоржа Клемансоа 19/IV, Београд
Tropikal BGD doo Beograd, Zrenjaninski put 11 nj
СТР "Дрвар" П.Драпшина 69. 23272 Нови Бечеј
Sole komerc doo Beograd, Maršala Tita 225, 11272 Dobanovci

Датум пријема
15.06.2018.
18.06.2018.
20.06.2018.
20.06.2018.

Час пријема
08,00
09,10
09,00
09,00
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7. Основни подаци о понуђачима:
Назив и седиште
понуђача из
групе понуђача

Назив и седиште
подизвођача

Понуђена цена
без ПДВ (збирна)

Понуђена цена са
ПДВ (збирна)

Рок важења понуде

-

-

896.000,00

1.075.000,00

30 дана

-

-

787.120,00

944.544,00

30 дана

СТР "Дрвар" 23272 Нови Бечеј , П.Драпшина
број 69.

-

-

752.000,00

902.400,00

40 дана

Sole komerc doo Beograd, Maršala Tita
225, 11272 Dobanovci

-

-

756.000,00

907.200,00

30 дана

Назив и седиште понуђача
Good Will – WG, Жоржа Клемансоа
19/IV, Београд
Tropikal BGD doo Beograd, Zrenjaninski
put 11 nj

8. Достављена документација у поступку ЈНМВ добара - угаљ - бр. 01/2018
Понуђач

Приложена документација
1. Образац за оцену испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН
2. Образац ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
3. Изјава да испуњава обавезне услове из чл. 75. и 76. ЗЈН
4. Изјава о независној понуди
5. Изјава да поштује обавезе (заштита на раду, запошљавање и др.)
6. Образац трошкова припремања понуде
7. Понуда
8. Спецификација са структуром цене
9. Модел уговора
10. Декларација ЈП ЕПС – Огранак РБ Колубара
11. Акредитација ЈП ЕПС Београд-Огранак РБ Колубара-Огранак „Прерада“ Вреоци
Good Will
12. Извештај о испитивању ТЕА 03/2018 Центра за испитивање угља и отпадних вода
– WG,
13. Изјава о упису у регистар понуђача код АПР – а
Београд
14. Извод о регистрованим подацима из регистра понуђача
15. Извод о регистрацији привредног субјекта
16. Изјава о кадровском капацитету
17. Потврда о поднетој пријави на осигурање
18. Уговор о раду ( Вановац Деса, Вановац Валентин, Лукач Слађана)
19. Фотокопија радне књижице
20. Изјава о техничкој опремљености за испуњење уговорних обавеза по ЈН 01/2018
21. фотокопија саобраћајне дозволе
22. Уговор о закупу теретног возила
23. Извештај о бонитету АПР
24. Потврда НБС о броју дана блокаде
1. Образац за оцену испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН
2. Образац ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
3. Изјава да испуњава обавезне услове из чл. 75. и 76. ЗЈН
4. Изјава о независној понуди
5. Изјава да поштује обавезе (заштита на раду, запошљавање и др.)
6. Образац трошкова припремања понуде
Tropikal
7. Понуда
BGD doo
8. Спецификација са структуром цене
Beograd,
9. Модел уговора (непотписан, неоверен)
10. Извод о регистрованим подацима из регистра понуђача
11. Уговор о раду (Марко Филиповић)
12. Фотокопија радне књижице
13. Пријава на осигурање – образац М-1/СП
14. Потврда НБС о броју дана блокаде
1. Извод о регистрованим подацима привредног субјекта АПР
2. Извод о регистрованим подацима из регистра понуђача
3. Сертификат о усаглашености система менаџмента организације са захтевима стандарда SRPS
4. Уговор о купопродаји сушеног и сировог лигнита заклјучен са Јавним предузећем "Електропривреда Србије"
Београд, Огранак РБ "Колубара" Лазаревац дел. бр. 04-02-236/57 од 10.02.2017. године;
5. Извештај о испитивању Центра за испитивање угља и отпадних вода
6. Декларација РБ“Колубара“ д.о.о. Лазаревац
СТР
"Дрвар" 7. Извештај о испитивању физичко-хемијских карактеристика угља бр. 21/16 (Рударски институт Д.О.О. Београд
8. Образац М А
Нови
9. Потврда Народне банке Србије
Бечеј
10. Образац за оцену испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН
11. Образац ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
12. Изјава да испуњава обавезне услове из чл. 75. и 76. ЗЈН
13. Изјава о независној понуди
14. Изјава да поштује обавезе (заштита на раду, запошљавање и др.)
15. Образац трошкова припремања понуде
16. Понуда
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17. Спецификација са структуром цене
18. Модел уговора
1. Образац за оцену испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН
2. Образац ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
3. Изјава да испуњава обавезне услове из чл. 75. и 76. ЗЈН
4. Изјава о независној понуди
Sole
5. Изјава да поштује обавезе (заштита на раду, запошљавање и др.)
komerc
6. Понуда
doo
7. Спецификација са структуром цене
Beograd,
8. Модел уговора
9. Изјава о доступности података о понуђачу на интернет страницама
10. Извод о регистрованим подацима из регистра понуђача
11. Извештај о испитивању ТЕА 03/2018 Центра за испитивање угља и отпадних вода
9. Уочени недостаци у понудама: непотпуна документација понуђача Tropikal BGD doo Beograd,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Мишљење Комисије о поднетој само једној понуди:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
11. Мишљење Комисије о свим неодговарајућим или неприхватљивим понудама:
Понуда понуђача Good Will – WG из Београда већа је од процењене вредности предметне јавне набавке , што је чини
неприхватљивом, из ког разлога се као таква одбија .
Понуђач Tropikal BGD doo Beograd из Београда поднео је непотпуну документацију, односно није испунио у својој понуди
све захтеве из конкурсне документације, и одбија се као неодговарајућа.
12. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
13. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Назив и седиште понуђача
СТР "Дрвар" Нови Бечеј
Sole komerc doo Beograd,

Јед. Без ПДВ
9.400,00
9.450,00

Збирна без ПДВ
752.000,00
756.000,00

Понуђена цена
Јед. са ПДВ
11.280,00
11.340,00

Збирна са ПДВ
902.400,00
907.200,00

14. Понуђач је навео да ће набавку извршити самостално.
15. Комисија је предлoжила наручиоцу да се уговор додели понуђачу СТР на велико и мало „Дрвар“ , ул. Петра Драпшина бр. 69.
23272 Нови Бечеј
16.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана
од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији.

Доставити:
1.
2.
3.

Архиви
На Портал УЈН
На интернет страницу Наручиоца

У Орловату, 26.06.2018. године

Одговорно лице
__________________________
Биљана Мургић Фијат
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