Република Србија
Основна школа ''Анта Богићевић''
Лозница
Јанка Веселиновића 6
Тел./факс: 015/882-178
E-mail: osabogicevic@mts.rs
Дел. бр. 1248/18
Дана 29. јуна 2018. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број
124/12, 14/2015 и 68/2015-даље: Закон) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда
бр. 1243/18 од 28. јуна 2018. године, који је саставила Комисија за спровођење
поступка јавне набавке мале вредности бр. 6/2018, доносим

ОДЛУКУ
о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности радова –адаптацијазамена винфлекс подова - ЈНМВ бр. 6/2018
1. Уговор о јавној набавци радова-адаптација-замена винфлекс подова, додељује се
понуђачу СЗТР „Техноколор“, Лозница, ул. Кнеза Милоша бр. 12, матични број:
54209525, ПИБ: 101561160, чија је понуда број 5/2018 од 26.06. 2018. године
оцењена као најповољнија.
2. Понуђена цена из понуде понуђача из тачке 1. ове одлуке износи 1.236.320,00
динара без ПДВ-а односно 1.483.584,00 динара са ПДВ-ом.
3. Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број 1243/18 од 28. јуна 2018. године
који је сачинила Комисија за јавне набавку број 6/2018.
Образложење
На основу Одлуке о покретању јавне набавке број 802/18 од 6. јуна 2018.године,
спроведен је поступак јавне набавке мале вредности број 6/2018 чији су предмет радови
–адаптација-замена винфлекс подова, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12,14/2015 и 68/2015).
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
Назив наручиоца: Основна школа ''Анта Богићевић'',
Адреса наручиоца: ул. Јанка Веселиновића бр.6, Лозница
Врста предмета јавне набавке: Радови
Предмет јавне набавке: Адаптација-замена винфлекс подова
Редни број јавне набавке: 6/2018.
Назив и ознака из општег речника набавки: 45432110-радови на постављању подова
Набавка радова планирана Планом набавки за 2018. годину
Процењена вредност јавне набавке: 3.140.900,00 динара без обрачунатог ПДВ-а
Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

2. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:
У складу са чл.31. и чл.57. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у
поступку јавне набавке мале вредности бр.6 /2018, је дана 18.06.2018. године, објављен
на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.
Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда и био је закључно
са 26.06.2018.године, до 13,00 часова.
Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу
наручиоца у наведеном року приспеле понуде следећих понуђача и то као:
1) Приспеле понуде понуђача:
Ред.
Број

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Назив, седиште и облик
организовања понуђача
„Perin podovi“ доо,Земун
„Italia nuova“ доо,Смедерево
„MCS SISTEM“ доо, Пожега
Самостална
занатска
трговинска радња „CAPITAL
HOME“,Шабац
СЗР
„ЛО-ЗАНАТИ“,
Клупци,Лозница
Самостална
грађевинска
радња „Драган Станковић“,
Зворник
„Галерија подова“доо, Бачка
Паланка
СЗТР „Техноколор“, Лозница

Деловодни број под
којим је понуда уписана

Датум подношења
понуде

868/18
876/18
877/18
878/18

22.06.2018.
25.06.2018.
26.06.2018.
26.06.2018.

08:50
08:31
09:15
12:27

879/18

26.06.2018.

12:39

880/18

26.06.2018.

12:44

881/18

26.06.2018.

12:48

882/18

26.06.2018.

12:50

Време

Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда
т.ј. дана 26.06.2018. године са почетком у 13,30 часова, а окончан је истог дана у 14,15
часова.
Није било неблаговремених понуда.
Отварању понуда присуствовали су представник понуђача „Галерија подова“ доо,
Бачка Паланка, Небојша Матовић, представник понуђача СЗТР „Техноколор“ Лозница,
Милан Илић, представник понуђача СГР „Драган Станковић“Мали Зворник,Драган
Станковић, представник понуђача СЗТР „CAPITAL HOME“ Шабац, Марковић Миле,
представник понуђача СЗР „ЛО-ЗАНАТИ“, Лозница Мумовић Горан, а осталим
понуђачима који нису присуствовали отварању понуда записник достављен у року од
3 (три) дана од дана отварања понуда.
Преглед и оцена понуда:
После отварања понуда Комисија је дана 28.06.2018. године, извршила детаљан
преглед и стручну оцену понуда и утврдила следеће:
2)

Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема:

Ред.
број

1.

Назив, седиште и облик
организовања понуђача

„Perin
podovi“,доо,Земун,Београд

Деловодни број под
којим је понуда уписана

Датум подношења
понуде

868/18

22.06.2018

Време

8,50

Понуђач наступа самостално.
Понуђач је уз понуду доставио следеће обрасце који су уредно попуњени,
потписани и оверени и то:
1. Модел уговора
2. Изјаву о независној понуди
3. Изјаву да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде
4. Изјава понуђача о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку
јавне набавке (члан 75. ст. 1. ЗЈН)
5. Изјава о финансијској гаранцији
6. Образац трошкова припреме понуда
У обрасцу понуде бр. 60 од 21.06.2018. године понуђач није навео рок
важења понуде.
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу
нумерички приказати:
Гарантни рок за изведене радове: 2 године
Рок извођења радова: 30 дана
Понуђена цена: 3.219.680,00 динара без ПДВ-а, односно 3.863.616,00 динара
са ПДВ-ом.
Комисија констатује да у понуди бр. 60 од 21.06.2018. године наведеног
понуђача, понуђач није навео рок важења понуде а конкурсном
документацијом је предвиђено да се рок важења понуде обавезно наводи
у понуди и као таква има битне недостатке, а такође комисија констатује
да понуђена цена прелази процењену вредност јавне набавке, па из
наведених разлога понуда је неприхватљива за наручиоца.

Ред.
број

2.

Назив, седиште и облик
организовања понуђача

„Italia nuova“,доо,Смедерево

Деловодни број под
којим је понуда уписана

Датум подношења
понуде

876/18

25.06.2018

Време

8,31

Понуђач наступа самостално.
Понуђач је уз понуду доставио следеће обрасце који су уредно попуњени,
потписани и оверени и то:
1.Образац понуде бр. 21/06 од 21.06.2018. године
2.Модел уговора
3.Изјаву о независној понуди
4.Изјаву да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

5.Изјава понуђача о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку јавне
набавке (члан 75. ст. 1. ЗЈН)
6.Изјава о финансијској гаранцији
7.Образац трошкова припреме понуда
8. Фотокопија Решења о упису у Регистар понуђача бр. БПН 5826/2014 од
29.12.2014. године
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу
нумерички приказати:
Гарантни рок за изведене радове: 2 године
Рок извођења радова: 30 дана
Рок важења понуде: 60 дана
Понуђена цена: 1.899.600,00 динара без ПДВ-а, односно 2.279.520,00 динара
са ПДВ-ом.
Понуда наведеног понуђача је прихватљива и одговарајућа јер испуњава
све услове захтеване Конкурсном документацијом.

Ред.
број

3.

Назив, седиште и облик
организовања понуђача

„MCS SISTEM“,доо,Пожега

Деловодни број под
којим је понуда уписана

Датум подношења
понуде

877/18

26.06.2018

Време

9,15

Понуђач наступа самостално.
Понуђач је уз понуду доставио следеће обрасце који су уредно попуњени,
потписани и оверени и то:
1.Образац понуде бр. 23/2018 од 21.06.2018. године
2.Модел уговора
3.Изјаву о независној понуди
4.Изјаву да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
5.Изјава понуђача о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку јавне
набавке (члан 75. ст. 1. ЗЈН)
6.Изјава о финансијској гаранцији
7.Образац трошкова припреме понуде,
8. Фотокопија Решења о упису у Регистар понуђача бр. БПН 3930/2015 од
05.10.2015. године
9. Фотокопија Извода о регистрацији привредног субјекта Агенције за
привредне регистре
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу
нумерички приказати:
Гарантни рок за изведене радове: 2 године
Рок извођења радова: 30 радних дана
Рок важења понуде: 60 дана
Понуђена цена: 2.527.705,00 динара без ПДВ-а, односно 3.033.246,00 динара
са ПДВ-ом.
Понуда наведеног понуђача је прихватљива и одговарајућа јер испуњава
све услове захтеване Конкурсном документацијом.

Ред.
број

4.

Назив, седиште и облик
организовања понуђача

Деловодни број под
којим је понуда уписана

Самостална
занатско 878/18
трговинска радња„CAPITAL
HOME“,Шабац

Датум подношења
понуде

26.06.2018

Време

12,27

Понуђач наступа самостално.
Понуђач је уз понуду доставио следеће обрасце који су уредно попуњени,
потписани и оверени и то:
1.Образац понуде бр. 52/2018 од 22.06.2018. године
2.Модел уговора
3.Изјаву о независној понуди
4.Изјаву да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
5.Изјава понуђача о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку јавне
набавке (члан 75. ст. 1. ЗЈН)
6.Изјава о финансијској гаранцији
7.Образац трошкова припреме понуде,
8. Фотокопија Решења о упису у Регистар понуђача бр. БПН 2794/2014 од
29.05.2014. године
9. Фотокопија Извода о регистрацији привредног субјекта Агенције за
привредне регистре
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу
нумерички приказати:
Гарантни рок за изведене радове: 2 године
Рок извођења радова: 25 дана
Рок важења понуде: 60 дана
Понуђена цена: 1.537.880,00 динара без ПДВ-а, односно 1.845.456,00 динара
са ПДВ-ом.
Понуда наведеног понуђача је прихватљива и одговарајућа јер испуњава
све услове захтеване Конкурсном документацијом.
Ред.
број

5.

Назив, седиште и облик
организовања понуђача

Деловодни број под
којим је понуда уписана

СЗР
„ЛО- 879/18
ЗАНАТИ“,Клупци,Лозница

Датум подношења
понуде

26.06.2018

Време

12,39

Понуђач наступа самостално.
Понуђач је уз понуду доставио следеће обрасце који су уредно попуњени,
потписани и оверени и то:
1.Образац понуде бр.31-III-2018 од 26.06.2018. године
2.Модел уговора
3.Изјаву о независној понуди

4.Изјаву да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
5.Изјава понуђача о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку јавне
набавке (члан 75. ст. 1. ЗЈН)
6.Изјава о финансијској гаранцији
7.Образац трошкова припреме понуде,
8. Фотокопија Лиценце одговорног извођача радова за Обрадовић Витомира.
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу
нумерички приказати:
Гарантни рок за изведене радове: 2 године
Рок извођења радова: 30 радних дана
Рок важења понуде: 70 дана
Понуђена цена: 1.399.890,00 динара без ПДВ-а, односно 1.679.868,00 динара
са ПДВ-ом.
Понуда наведеног понуђача је прихватљива и одговарајућа јер испуњава
све услове захтеване Конкурсном документацијом.

Ред.
број

6.

Назив, седиште и облик
организовања понуђача

Деловодни број под
којим је понуда уписана

Самостална
грађевинска 880/18
радња
„Драган
Станковић“,Мали Зворник

Датум подношења
понуде

26.06.2018

Време

12,44

Понуђач наступа самостално.
Понуђач је уз понуду доставио следеће обрасце који су уредно попуњени,
потписани и оверени и то:
1.Образац понуде бр.13/2018 од 26.06.2018. године
2.Модел уговора
3.Изјаву о независној понуди
4.Изјаву да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
5.Изјава понуђача о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку јавне
набавке (члан 75. ст. 1. ЗЈН)
6.Изјава о финансијској гаранцији
7.Образац трошкова припреме понуде,
8. Фотокопија Решења о упису у Регистар понуђача бр. БПН 1104/2014 од
11.03.2014. године
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу
нумерички приказати:
Гарантни рок за изведене радове: 2 године
Рок извођења радова: 30 радних дана
Рок важења понуде: 60 дана

Понуђена цена: 2.465.400,00 динара без ПДВ-а, односно 2.958.480,00 динара
са ПДВ-ом.
Понуда наведеног понуђача је прихватљива и одговарајућа јер испуњава
све услове захтеване Конкурсном документацијом.
Ред.
број

7.

Назив, седиште и облик
организовања понуђача

Деловодни број под
којим је понуда уписана

„Галерија подова“ доо, Бачка 881/18
Паланка

Датум подношења
понуде

26.06.2018

Време

12,48

Понуђач наступа самостално.
Понуђач је уз понуду доставио следеће обрасце који су уредно попуњени,
потписани и оверени и то:
1.Образац понуде бр.16/06-2018 од 26.06.2018. године
2.Модел уговора
3.Изјаву о независној понуди
4.Изјаву да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
5.Изјава понуђача о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку јавне
набавке (члан 75. ст. 1. ЗЈН)
6.Изјава о финансијској гаранцији
7.Образац трошкова припреме понуде,
8. Фотокопија Решења о упису у Регистар понуђача бр. БПН 513/2013 од
09.10.2013. године
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу
нумерички приказати:
Гарантни рок за изведене радове: 2 године
Рок извођења радова: 15 дана од дана увођења у посао
Рок важења понуде: 30 дана
Понуђена цена: 1.392.068,59 динара без ПДВ-а, односно 1.670.482,39 динара
са ПДВ-ом.
Комисија констатује да је понуђач у понуди бр.16/06-2018 од 26.06.2018.
године доставио рок важења понуде од 30 дана а конкурсном
документацијом је предвиђено да рок важења понуде не може бити краћи
од 60 дана те понуда наведеног понуђача има битне недостатке из
разлога што је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног, па из
наведеног разлога понуда је неприхватљива за наручиоца.

Ред.
број

8.

Назив, седиште и облик
организовања понуђача

СЗТР „Техноколор“, Лозница

Деловодни број под
којим је понуда уписана

Датум подношења
понуде

882/18

26.06.2018

Време

12,50

Понуђач наступа самостално.
Понуђач је уз понуду доставио следеће обрасце који су уредно попуњени,
потписани и оверени и то:
1.Образац понуде бр.5/2018 од 26.06.2018. године

2.Модел уговора
3.Изјаву о независној понуди
4.Изјаву да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
5.Изјава понуђача о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку јавне
набавке (члан 75. ст. 1. ЗЈН)
6.Изјава о финансијској гаранцији
7.Образац трошкова припреме понуде,
8. Фотокопија извода о регистрованим подацима привредног субјекта Агенције
за привредне регистре,
9. Фотокопија Потврде Прекршајног суда у Лозници 383/18 од 24.05.2018.
године да СЗТР „Техноколор“ није изречена заштитна мера забране обављања
делатности
10. Фотокопија Потврде Привредног суда у Ваљеву Пк. Сл. 560/2018 од
23.05.2018. године да Милена Илић није осуђивана за привредне преступе,
11. Фотокопија Уверења Основног суда у Лозници Ку.бр. 1237/18 од 30.05.2018.
године да СЗТР „Техноколор“ није осуђиван као правно лице за кривична дела
из надлежности Основног суда у Лозници и Вишег суда у Шапцу,
12. Фотокопија Уверења МУП Републике Србије бр. 05/19/7/235-52713/18 од
23.05.2018. године, да Милена Илић према подацима из казнене евиденције није
осуђивана,
13. Фотокопија Уверења Министарства финансија бр. 059-437-06-03937/2018Ј1А08-01 од 23.05.2018. године да су уплатили доспеле обавезе јавних прихода
закључно са 23.05.2018. године,
14. Фотокопија Уверења Градске управе Лозница бр. VII/437-1/157/PL-18/2018
од 25.05.2018. године да СЗТР „Техноколор“ нема неизмирених обавеза по
основу изворних локалних јавних прихода,
15. Фотокопија Потврде Пореске управе Министарства финансија о извршеном
евидентирању за ПДВ за СЗТР „Техноколор“, Лозница.
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу
нумерички приказати:
Гарантни рок за изведене радове: 2 године
Рок извођења радова: 30 дана
Рок важења понуде: 60 дана
Понуђена цена: 1.236.320,00 динара без ПДВ-а, односно 1.483.584,00 динара
са ПДВ-ом.
Понуда наведеног понуђача је прихватљива и одговарајућа јер испуњава
све услове захтеване Конкурсном документацијом.

РАНГ ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА ПО КРИТЕРИЈУМУ
ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Ред.
број

1.

2.
3.

Назив, седиште и облик
организовања понуђача

БРОЈ ПОНУДЕ

СЗТР „Техноколор“, Лозница

ПОНУЂЕНА ЦЕНА
без ПДВ-а

НАЈНИЖА

ПОНУЂЕНА ЦЕНА
Са ПДВ-ом

5/2018

СЗР„ЛО31-III-2018
ЗАНАТИ“,Клупци,Лозница
Самостална
занатско 52/2018
трговинска радња„CAPITAL
HOME“,Шабац

1.236.320,00

1.483.584,00

1.399.890,00

1.679.868,00

1.537.880,00

1.845.456,00

4.
5.

„Italia nuova“ доо,Смедерево
21/06
Самостална
грађевинска 13/2018
радња
„Драган
Станковић“,Мали Зворник

1.899.600,00
2.465.400,00

2.279.520,00
2.958.480,00

6.

„MCS SISTEM“,доо,Пожега

2.527.705,00

3.033.246,00

23/2018

На основу ранг листе најповољнију понуду је доставио понуђач:
понуда бр. 5/2018 понуђача СЗТР „Техноколор“, Лозница
понуђена цена: 1.236.320,00 динара (без ПДВ-а), односно 1.483.584,00 динара са
ПДВ-ом.
• Гарантни рок за изведене радове: 2 године
• Рок извођења радова: 30 дана
• Рок важења понуде: 60 дана
Понуда наведеног понуђача је прихватљива и одговарајућа јер испуњава све услове
захтеване Конкурсном документацијом.
Предлог комисије за јавну набавку:
На основу члана 105. и 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у складу са стручном оценом понуда и
извршеним рангирањем исправних и прихватљивих понуда по критеријуму најниже
понуђене цене, комисија је предложила наручиоцу доношење одлуке о додели уговора
и закључењу уговора о јавној набавци радова – Адаптација –замена винфлекс подова са
понуђачем
Ред.
Бр.

ПОНУЂАЧ

БРОЈ ПОНУДЕ

5/2018
1.

СЗТР „Техноколор“,
Лозница

ПОНУЂЕНА ЦЕНА
без ПДВ-а

1.236.320,00
динара

ПОНУЂЕНА ЦЕНА
Са ПДВ-ом

1.483.584,00
динара

Чија је понуда оцењена као исправна, прихватљива и рангирана применом критеријума
„најнижа понуђена цена“ као наjповољнија у поступку јавне набавке мале вредности
радова – Адаптација –замена винфлекс подова, ЈНМВ број 6/2018.

На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву.
Правна поука:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5
(пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту
права се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији
за заштиту права у поступцима јавних набавки.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА
Директор
М. П
Весна Панић

