ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА
Дел. бр. 404-176-16/2018-05
Датум: 05.06.2018. године
ИНЂИЈА, Душана Јерковића 17а
На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавне
набавке број 404-118-4/2018-05 од 11.04.2018. године овлашћено лице наручиоца,
директор Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија доноси следећу:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
(ЈНМВ 9/2018)
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – Aдаптација
објекта Сунце и Цврчак - ознака из општег речника набавке: 45000000 адаптација, понуђачу:
„Гвозденовић енергетика“ доо Инђија, РЈ1, Новосадска 21, Ламела 1, Локал 7,
Инђија, је доставио понуду бр. Бр. од 23.05.2018. године, која је заведена под бр. 404176-9/2018-05, дана 23.05.2018. године.
Образложење
Одлуком директора Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија, број 404176-3/2018-05 од 15.05. 2018. године покренут је поступак јавне набавке мале
вредности радова – Адаптација објекта „Сунце“ и „Цврчак“ ул. Душана Јерковића 17а и
Цара Душана 1, Крчедин , поновљени поступак, – Ознака из општег речника набавки:
45000000.
По доношењу Одлуке о покретању поступка јавне набавке формирана је
решењем Комисија у саставу: службеник за јавне набавке, председник комисије,
Новица Гргуревић, Радивојевић Слађана, заменик председника, Биљана Вранић, члан,
Ђаниш Бранка, заменик члана, Весна Ковачевић члан и Банић Наташа, заменик члана.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација постављени су дана
15.05.2018. године на Портал јавних набавки и на интернет страници наручиоца
http://www.vrtic-indjija.rs/.
Комисија је записнички спровела јавно отварање понуда дана 23.05.2018. године,
након чега је приступила стручној оцени понуде и сачинила дана 05.06.2018. године
Извештај у коме је констатовала следеће:
1) ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су радови – Адаптација објекта „Сунце“ и „Цврчак“ ул. Душана
Јерковића 17а и Цара Душана 1, Крчедин – Ознака из општег речника набавки:
45000000.
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2) ПОДАЦИ ИЗ ПЛАНА НАБАВКИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРЕДМЕТНУ
ЈАВНУ НАБАВКУ
Предметна јавна набавка планирана је у плану набавки на позицији конта 425100.
3) ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи: 5.000.000,00 динара без ПДВ-а
4) ЕВЕНТУАЛНА ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА НАБАВКИ СА
ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ
Нема одступања.
5) ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ДОСТАВИЛИ ПОНУДЕ
Благовремено тј. до дана 23.05.2018. године до 10:00 сати, пристигле су понуде:
Ред.
бр.

Број под којим је
понуда заведена

Назив понуђача

Датум пријема
понуде

1.

404-176-9/2018-05

„Гвозденовић
енергетика“ доо Инђија

23.05.2018. год.

Време
пријема
понуде
(часова)
08,00

2.

404-176-10/201805

„Енерго статус“ доо
Београд

23.05.2018.год.

09,39

3.

404-176-11/201805

„АСБ плус“ доо Београд

23.05.2018.год.

09,39

Неблаговремено пристиглих понуда није било.
6) ПОНУДЕ КОЈЕ СУ ОДБИЈЕНЕ И РАЗЛОЗИ ЗА ЊИХОВО ОДБИЈАЊЕ:
Комисија за јавну набавку наручиоца је одбила понуду понуђача„АСБ
плус“ доо Београд као неприхватљиву сагласно члану 93. став 6. Закона о јавним
набавкама („ Сл. Гласник РС“ , број 124/2012 , 14/2015 и 68/2015).
Позвани понуђач„АСБ плус“ доо Београд, Земунска бр.1, није доставио
тражену сагласност на исправку рачунских грешака, у остављеном року од три
дана од дана пријема позива послатог 31.маја 2018. године.

7) НАЗИВ ПОНУЂАЧА КОЈИ ЈЕ ПРЕДЛОЖЕН ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Начин примене методологије пондера је најнижа понуђена цена.
1. Понуђач „Гвозденовић енергетика“ доо Инђија, РЈ1, Новосадска 21, Ламела 1,
Локал 7, Инђија, је доставио понуду бр. Бр. од 23.05.2018. године, која је заведена под
бр. 404-176-9/2018-05, дана 23.05.2018. године, која је оцењена као прихватљива.
Укупна понуђена цена из понуде је: 4.546.905,80 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом:
5.456.286,96, рок важења понуде је 90 дана, а плаћање ће се извршити кроз окончану
ситуацију у року од 45 дана од дана пријема 4 примерка окончане ситуације и
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потписивања записника о примопредаји и коначном рачуну, рок за извођење радова је
45 дана од дана увођења у посао и гарантни рок је 24 месеца.
2. Понуђач „Енерго статус“ доо Београд , Војводе Саватија бр. 13, је доставио понуду
бр. 18-2105-02 од 21.05.2018. године, која је заведена под бр. 404-176-10/2018-05 , дана
23.05.2018. године.
Укупна понуђена цена из понуде је: 4.995.646,50 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом:
5.994.775,80, рок важења понуде је 60 дана, а плаћање ће се извршити кроз окончану
ситуацију у року од 30 дана од дана пријема 4 примерка окончане ситуације и
потписивања записника о примопредаји и коначном рачуну, рок за извођење радова је
45 дана од дана увођења у посао и гарантни рок је 24 месеца.
Комисија за јавну набавку наручиоца је дана 31.05.2018. године након прегледа
наведене понуде уочила рачунске грешке и позвала наведеног понуђача на давање
сагласности за исправку истих, у року од три дана од дана пријема захтева. Уочене су
следеће рачунске грешке:
- У „Обрасцу понуде , у делу Предмер и предрачун радова за адаптацију просторија у
Крчедину, припремни радови и радови рушења, у делу 01. – Рушење преградног зида
од опеке д=50 цм, Б=3,00м у продуженом малтеру, обострано малтерисан са утоваром
шута у возило и одвозом на депонију. Ценом је обухваћено и формирање надвратник
од челичних кутијастих профила као и зидарска обрада отвора и надвратника малтером.
Обрачун по м2 отвора“ , јединица мере М2, количина 7,70 , Јединична цена без ПДВ-а
– 1.400,00“, погрешно је израчуната Укупна цену за ставку без ПДВ-а - 9.800,00 , а
треба да стоји 10.780,00;
- У „Обрасцу понуде , у делу Предмер и предрачун радова за адаптацију кухиње
вртића у Инђији, припремни радови и радови рушења, у делу 5 – керамичарски радови,
ставка 2. – „Набавка,транспорт и постављање керамичких зидних плочица беле боје I
класе у кухињи и ходнику у слој лепка.На свим угловима и споју под-зид уградити
керамичке холкер плочице. Постојеће зидне плочице претходно премазати прајмером.
Плочице исуговати и очистити.Ценом је обухваћен сав рад и материјал укључујући и
холкере.Обрачун по м2“ , јединица мере – м2, Количина – 281,07, Јединична цена без
ПДВ-а (РСД) – 1.800,00“ , погрешно је израчуната Укупна цену за ставку без ПДВ-а
(РСД) – 618.354,00, а треба да стоји 505.926,00;
- У Обрасцу 4. –Образац понуде у „рубрици Укупна цена радова без ПДВ-а “
погрешно је израчунат износ 4.995.646,50 а треба да стоји 4.996.626,50 ;
- У Обрасцу 4. –Образац понуде у „рубрици ПДВ Укупно“ погрешно је израчунат
износ 999.129,30 а треба да стоји 999.325,30 ;
- У Обрасцу 4. –Образац понуде, у рубрици „ Укупна цена са свим зависним
трошковима и са ПДВ-ом “ погрешно је израчунат износ 5.994.775,80 а треба да стоји
5.995.951,80.
Позвани понуђач је благовремено, дана 04.јуна 2018. Године у 8 сати и 57 минута
доставио тражену сагласност на исправку рачунских грешака.
Комисија за јавну набавку наручиоца је извршила исправку тако да укупно понуђена
цена износи: 4.996.626,50 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом: 5.995.951,80 динара.
Понуда је оцењена као прихватљива.
3. Понуђач „АСБ плус“ доо Београд, Земунска бр.1, је доставио понуду бр. 24/18 од
21.05.2018. године, која је заведена под бр. 404-176-11/2018-05 од 23.05.2018. године.
Укупна понуђена цена из понуде је: 4.630.797,80 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом:
5.556.957,36 , рок важења понуде је 60 дана, а плаћање ће се извршити кроз окончану
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ситуацију у року од 30 дана од дана пријема 4 примерка окончане ситуације и
потписивања записника о примопредаји и коначном рачуну, рок за извођење радова је
45 дана од дана увођења у посао и гарантни рок је 24 месеца.
Комисија за јану набавку наручиоца је дана 31.05.2018. године након прегледа
наведене понуде уочила рачунске грешке и позвала наведеног понуђача на давање
сагласности за исправку истих у року од три дана од дана пријема захтева. Уочене су
следеће рачунске грешке:
- У „Обрасцу понуде , у делу Предмер и предрачун радова за адаптацију кухиње
вртића у Инђији, припремни радови и радови рушења, у делу 5 – керамичарски радови,
ставка 1. - Набавка,транспорт и постављање керамичких подних плочица беле боје I
класе у кухињи и ходнику у слој лепка преко постојећих плочица.Постојеће подне
плочице премазати прајмером.Плочице исуговати и очистити.Ценом је обухваћен сав
рад и материјал.Обрачун по м2“ , јединица мере – м2, Количина – 101,21, Јединична
цена без ПДВ-а (РСД) – 1.800,00“ , погрешно је израчуната Укупна цена за ставку без
ПДВ-а (РСД) - 222.662,00, а треба да стоји 182.178,00;
- У „Обрасцу понуде , у делу Предмер и предрачун радова за адаптацију кухиње
вртића у Инђији, припремни радови и радови рушења, у делу 5 – керамичарски радови,
ставка 2. – „Набавка,транспорт и постављање керамичких зидних плочица беле боје I
класе у кухињи и ходнику у слој лепка.На свим угловима и споју под-зид уградити
керамичке холкер плочице. Постојеће зидне плочице претходно премазати прајмером.
Плочице исуговати и очистити.Ценом је обухваћен сав рад и материјал укључујући и
холкере. Обрачун по м2“ , јединица мере – м2, Количина – 281,07, Јединична цена без
ПДВ-а (РСД) – 1.800,00“ , погрешно је израчуната Укупна цена за ставку без ПДВ-а
(РСД) – 618.354,00, а треба да стоји 505.926,00;
- У Обрасцу 4. –Образац понуде у „рубрици УКУПНО БЕЗ ПДВ-а“ погрешно је
израчунат износ - 4.630.797,80 а треба да стоји 4.477.885,80;
- У Обрасцу 4. –Образац понуде у „рубрици ПДВ“ погрешно је израчунат износ926.159,56 а треба да стоји 895.577,16;
- У Обрасцу 4. –Образац понуде, у„рубрици „ Укупна цена са свим зависним
трошковима и са ПДВ-ом “ погрешно је израчунат износ - 5.556.957,36 а треба да
стоји 5.373.462,96.
Позвани понуђач није доставио тражену сагласност на исправку рачунских
грешака, у остављеном року од три дана од дана пријема позива, 31.маја 2018.
године.
Комисија за јавну набавку наручиоца је одбила понуду као неприхватљиву.
Комисија за јавну набавку наручиоца после стручне оцене понуда констатује да је
понуђач „Гвозденовић енергетика“ доо Инђија, РЈ1, Новосадска 21, Ламела 1, Локал
7, Инђија , понудио најнижу понуђену цену и како је иста понуда оцењена као
прихватљива, предлаже се избор овог понуђача за ЈНМВ 9/2018 – Адаптација
објекта „Сунце“ и „Цврчак“ ул. Душана Јерковића 17а и Цара Душана 1, Крчедин
, поновљени поступак.
Одговорно лице наручиоца, директор Предшколске установе „Бошко Буха“
Инђија је прихватио предлог Комисије за јавну набавку, те доноси одлуку као што
је речено у диспозитиву ове одлуке.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети Наручиоцу захтев за заштиту права у року од
5 дана од дана објаве Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки,сходно
одредбама члана 149. став 6. ЗЈН.
За Наручиоца,
Директор,

______________________
Кресоја Јелена
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