РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Градски културни центар Ужице,
Ул.Трг Светог Саве бр.11 .
IV Број 02-28/18
29.06.2018. године
Ужице

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и
68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда IV Број 02-28/18 од 29. јуна 2018. године, директор
Градског културног центра Ужице, доноси:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку (радови) IV Број 02-28/18

Партија I – Адатапција мокрог чвора у ГКЦ-у.

Додељује се уговор о јавној набавци (радови) IV Број 02-28/18 „Реконструкција тоалета и
оспособљавање тоалета за особе са инвалидитетом и прилазна рампа“ Партија I – Адатапција мокрог
чвора ГКЦ-у., понуђачу „Техноплан 014“ д.о.о. Ваљево, ул. Шеста личка бр. 40/а, Ваљево, понуда
број 164-37/18 од 21.06.2018. године са понуђеном ценом 683.631,24 динара без пдв-а, односно
820.357,49 динара са пдв-ом.
Образложење
Наручилац Градски културни центар Ужице је дана 14. јуна 2018. године донео Одлуку о
покретању поступка јавне набавке мале вредности IV Број2-28/18, за јавну набавку (радови)
„Реконструкција тоалета и оспособљавање тоалета за особе са инвалидитетом и прилазна рампа“.
За наведену јавну набавку Наручилац је дана 14. јуна 2018. године објавио позив за
подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и
интернет страници Наручиоца www. gkcuzice.rs.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 (две) понуде.
Комисија за јавну набавку образована Решењем IV број 02-28/18 од 14.06.2018. године спровела је
поступак отварања понуда у просторијама Градског културног центра Ужице, ул. Трг Светог Саве
бр.11 Ужице, дана 26. јуна 2018. године са почетком у 12:00 часова о чему је сачињен Записник о
отварању понуда IV број 02-28/18 од 26. јуна 2018. године, који је послат путем поште понуђачима
чији представници нису присуствовали јавном отварању понуда, у складу са Законом о јавним
набавкама.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда
и сачинила извештај о истом.
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У извештају о стручној оцени понуда IV број 02-28/18 од 29.06.2018. године, Комисија за јавну
набавку је констатовала следеће:
1. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: радови - Реконструкција тоалета и оспособљавање тоалета за особе са
инвалидитетом и прилазна рампа.
Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.
Процењена вредност јавне набавке је 1.166.666 динара без пдв-а .
Процењeна вредност јавне набавке Партија I – Адатапција мокрог чвора у ГКЦ-у, 874.650
динара. без ПДВ-а.
1) Основни подаци о понуђачима:
•

Благовремено тј. до дана 26.06.2018. године до 11:00 часова пристигло је укупно 2 (две) понуда и то:

Број под којим је
понуда заведена
код Наручиоца

Назив и адреса понуђача

Датум
пријема

Време
пријема

26.06.2018.

08:45

26.06.2018.

10:55

„Техноплан 014“ д.о.о. Ваљево
I 07-174/18
ул. Шеста личка бр. 40/а, Ваљево
I 07-175/18

Занатска задруга „ЦМП“ Ужице, ул. Љубе
Стојановића бр.3 Ужице

Неблаговремених понуда није било.
2) Комисија за јавну набавку је спровела поступак прегледа и оцене понуда и утврдила
следеће:

Комисија за јавну набавку је спровела поступак прегледа и оцене понуда и утврдила да понуда
заведена код Наручиоца под бројем I 07-174/18 од 26.06.2018. године понуђача, „Техноплан 014“
д.о.о. Ваљево, ул. Шеста личка бр. 40/а, Ваљево, понуда број 164-37/18 од 21.06.2018. године са
понуђеном ценом 683.631,24 динара без пдв-а испуњава све услове из конкурсне документације у
складу са Законом о јавним набавкама Након спроведеног прегледа и оцене понуда, извршена је
рачунска контрола и констатовано је да понуда не садржи рачунску грешку. Комисија за јавну
набавку констатује да је понуда понуђача „Техноплан 014“ д.о.о. Ваљево, ул. Шеста личка бр. 40/а,
Ваљево -прихватљива.

2

Понуда заведена код Наручиоца под бројем I 07-175/18 од 26.06.2018. године понуђача, Занатска
задруга „ЦМП“ Ужице, ул. Љубе Стојановића бр.3 Ужице, понуда број 225/18 од 18.06.2018. године
са понуђеном ценом 790.424,40 динара без пдв-а испуњава све услове из конкурсне документације у
складу са Законом о јавним набавкама Након спроведеног прегледа и оцене понуда, извршена је
рачунска контрола и констатовано је да понуда садржи рачунску грешку. Наручилац је дана
29.06.2018. године тражио сагласност понуђача на исправку рачунске грешке. Понуђач је дана
29.09.2018. године доставио тражену сагласност. Комисија констатује да је исправљена рачунска
грешка и да понуђена цена износи 686.824,40 динара без пдв-а. Комисија за јавну набавку
констатује да је понуда понуђача Занатска задруга „ЦМП“ Ужице, ул. Љубе Стојановића бр.3 Ужице
-прихватљива.

3) Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда:
Назив/име понуђача чија је
понуда одбијена

Разлози одбијања понуде

Понуђена цена

Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене , детаљно образложење-начин на који је
утврђена та цена: Таквих понуда нема

4) Начин примене методологије пондера
5)
Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена
На основу критеријума најнижа понуђена цена Комисија за јавну набавку је формирала
следећу ранг листу прихватљивих понуда:
Назив/име понуђача
„Техноплан 014“ д.о.о. Ваљево
1.
ул. Шеста личка бр. 40/а, Ваљево

Укупна цена без пдв-а
683.631,24 динара без
пдв-а.

Занатска задруга „ЦМП“ Ужице, ул. 686.824,40 динара без
Љубе Стојановића бр.3 Ужице
пдв-а.

Комисија за јавну набавку констатује да је понуда заведена код Наручиоца под бројем I 07-174/18 од
26.06.2018. године понуђача „Техноплан 014“ д.о.о. Ваљево ул. Шеста личка бр. 40/а, Ваљево,
понуда број 164-37/18 од 21.06.2018. са понуђеном ценом 683.631,24 динара без пдв-а, односно
820357,49 динара са пдв-ом, најповољнија.
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