Република Србија
Основна школа ''Милан Благојевић"
Број: 121.
Датум: 13.03.2018.г.
Место: Лучани
На основу Извештаја о стручној оцени понуда број 118/2. од 12.3.2018.године Комисије
за јавну набавку образоване решењем број 100/2. од 1.3.2018.године, директор Основне
школе ''Милан Благојевић'' Лучани, доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, САНАЦИЈУ И АДАПТАЦИЈУ ОШ“МИЛАН
БЛАГОЈЕВИЋ“ У ЛУЧАНИМА
РЕДНИ БРОЈ 3/2018
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу «ПРОЈЕКТНИ БИРО»ДОО, са седиштем у Чачку,
ул. Скадарска бр. 7, који наступа са подизвођачем «Белинг» д.о.о. са седиштем у Чачку,
Атеница, ул.5 бр. 16/1., понуда заведена код наручиоца под бројем 115/2. од 12.03.2018.
године.
Образложење
Наручилац је дана, 1.03.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности дел.број: 100/1.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 1.03.2018.
године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању
понуда број: 118/1. од 12.03.2018. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је
приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају број 118/2 од 12.03.2018.године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
1. Предмет јавне набавке је набавка услуга – израде пројектно-техничке документације
за реконструкцију, санацију и адаптацију Основне школе «Милан Благојевић» у
Лучанима.
2. Процењена вредност јавне набавке:
- процењена вредност без ПДВ-а, је 2.079.166,66 динара.
Назив и ознака из општег речника набавки: 71320000-услуге техничког пројектовања.
Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
Редни број набавке : 3/2018
Износ планираних средстава за набавку: 2.079.166,66 динара без ПДВ-а
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Оквирни датум закључења уговора: 20.03.2018. године

3. Благовремено до 12.3.2018.године до 12,00 часова на адресу Наручиоца пристигле
су понуде 3 (три) понуђача и то:
Р.
Број под којим је
Назив и седиште
Датум
Час
бр.
понуда заведена
понуђача/шифра понуђача
пријема
пријема
Тијана Буквић Предузетник
Биро за пројектовање,
1.
115/1.
12.03.2018.
11,30
РК 0.00 Пилатовићи
2.

115/2.

3.

116/1.

«ПРОЈЕКТНИ БИРО»ДОО,
Скадарска бр. 7, 32000 Чачак
«АТЕЉЕ МС» . Немањина
62/23, 32000 Чачак

12.03.2018.

11,35

12.3.2018.

11,46

4. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
5. Наведена Комисија је констатовала следеће:
Број под којим је понуда
заведена
115/1.
Назив и седиште понуђача

Тијана Буквић, Предузетник
Биро за пројектовање, РК 0.00, Пилатовићи

Начин наступања
Понуђена вредност без
ПДВ-а

Самостално

Понуђена вредност са
ПДВ-ом

Напомена: Понуђач није обвезник ПДВ-а.

Рокови

важење понуде 30 дана, понуда заведена
у 11,30 часова.

Број под којим је понуда
заведена

4.522.000,00 динара

12.03.2018.г.

115/2.

Назив и седиште понуђача «ПРОЈЕКТНИ БИРО»ДОО, Скадарска бр. 7, 32000 Чачак
Понуђена вредност без
ПДВ-а
Понуђена вредност са
ПДВ-ом
Начин наступања
Рокови

Број под којим је понуда
заведена

1.480.000,00
1.776.000,00
Са подизвођачем «Белинг» д.о.о.Чачак, Атеница, ул.5 бр.
16/1.
важење
понуде
30
дана,
понуда
заведена
12.03.2018.г. у 11,35 часова.

116/1.

Назив и седиште понуђача «АТЕЉЕ МС». Немањина 62/23, 32000 Чачак

Понуђена вредност без
ПДВ-а
Понуђена вредност са
ПДВ-ом
Начин наступања
Рокови

2.200.000,00
Напомена: Понуђач није обвезник ПДВ-а
Са подизвођачима: «Ортел» д.о.о. , ул. 603 бр.14. 32000
Чачак и «МС МАНЧИЋ» 32000 Чачак
Важење понуде 32 дана, понуда заведена 12.03.2018. у
11,46 часова.

Понуђач «ПРОЈЕКТНИ БИРО»ДОО, са седиштем у Чачку, ул. Скадарска бр. 7, наступа са
подизвођачем «Белинг» д.о.о. са седиштем у Чачку, Атеница, ул.5 бр. 16/1., коме је
поверено 10% укупне вредности ове јавне набавке, тј. израда пројекта електронергетских
инсталација, телекомуникационих и сигналних инсталација, елаборат заштите од пожара
тј. главни пројекат заштите од пожара, за које послове је овлашћен сходно решењима
МУП РС Сектора за ванредне ситуације ,Управа за превентивну заштиту, бр. 09-2171269/16. од 02.11.2016.године и бр.09-217-520/16. од 12.05.2016.године.
2. Да понуђач «АТЕЉЕ МС». са седиштем у Чачку, ул. Немањина 62/23, наступа са
подизвођачима: «Ортел» д.о.о., са седиштем у Чачку, ул. 603 бр.14. коме је поверено 15%
укупне вредности ове јавне набавке, тј. израда пројекта дојаве пожара, елаборат заштите
од пожара и главни пројекат заштите од пожара, за које послове је овлашћен сходно
решењима МУП РС Сектора за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту,
бр.09/4-217-690/16.од 13.06.2016.године и бр.09-217-667/16.од 13.06.2016.године и са
подизвођачем «МС МАНЧИЋ»» са седиштем у Чачку коме је поверено 10% укупне
вредности ове јавне набавке, тј за израду – пројекат конструкције.
6. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача «ПРОЈЕКТНИ БИРО»ДОО, са седиштем у Чачку, ул.Скадарска бр. 7.
И предлаже наручиоцу његов избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: «Белинг» д.о.о. Чачак,
Атеница, ул.5 бр. 16/1.
Директор Наручиоца прихватио је предлог Комисије за предметну набавку о
избору најповољније понуде и донео одлуку као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за
заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана њеног објављивања на Порталу управе за
јавне набавке. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља комисији
за заштиту права уз потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама.
Директор школе
_______________________
Радојка Ђорђевић

