ФИЛОЛОШКА ГИМНАЗИЈА - БЕОГРАД

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) и Извештаја комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда бр. 1771 од 15.12.2016. године, у
поступку за јавну набавку мале вредности (радови) број 03/16 – реновирање спортског терена, директор
доноси

ОДЛУКУ
о додели уговора
Додељује се уговор групи понуђача – „AB Play sport“ д.о.о. из Београда, ул. Марка
Орешковића бр. 1 и Грађевинско предузеће „Беооператива“ д.о.о. из Београда, ул. Устаничка бр. 128
б, који су поднели заједничку понуду бр. 45-1-2016 од 09.12.2016. године са следећим условима: понуђеном
ценом од 1.696.060,00 динара без ПДВ-а, односно 2.035.272,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења радова
од 15 календарских дана од дана увођења у посао, гарантним роком од 24 месеца од дана пријема радова и
роком важења понуде од 45 дана од дана отварања понуда.

Образложење
Филолошка гимназија, као наручилац, дана 30.06.2016. године донела је Одлуку бр. 987 од
30.06.2016. године о покретању поступка јавне набавке мале вредности (радови) бр. 03/16 – реновирање
спортског терена.
Предмет јавне набавке није обликован у партијама.
Поступак јавне набавке је поступак јавне набавке мале вредности. Процењена вредност јавне
набавке је 2.599.800,00 динара, односно по партијама.
Закључком градоначелника број 6-4282/16-Г-01 од 22. јуна 2016. године Секретаријат за финансије
Градске управе града Београда обавезан је да обезбеди финансијска средства за набавку реновирања
спортског терена.
Комисија за јавну набавку констатовала је да, у погледу спровођења набавке, није било одступања
од Плана набавки школе за 2016. годину.
У складу са чл. 60. ставом 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015"), наручилац је дана 08.07.2016. године објавио позив за подношење понуде на Порталу
јавних набавки и интернет страни школе.
У позиву за подношење понуда и конкурсној документацији, као критеријум за оцену понуда и
доделу уговора, утврђен је критеријум – најнижа понуђена цена.
У позиву за подношење понуда одређен је рок за подношење понуда - 10 дана од дана објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно 18.07.2016. године до 11:30 часова, а
такође, одређено је да ће се отварање понуда обавити 18.07.2016. године након истека рока за подношење
понуда, са почетком у 13 часова, у просторијама Секретаријата за образовање и дечју заштиту града
Београда, ул. Краљице Марије бр. 1, XVIII спрат, Београд. Због поднетог захтева за заштиту права који је
усвојен и којим је поступак делимично поништен у делу израде конкурсне долументације, 06.12.2016.
године је објављена нова измењена конкурсна документација и одређен је нови рок за подношење понуда,
односно 14.12.2016. године до 11:30 часова, а такође, одређено је да ће се отварање понуда обавити
14.12.2016. године након истека рока за подношење понуда, са почетком у 13 часова, у просторијама
Секретаријата за образовање и дечју заштиту града Београда, ул. Краљице Марије бр. 1,VII спрат, Београд.
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Комисија за јавну набавку је, у пуном саставу, дана 14.12.2016. године, са почетком у 13 часова,
приступила отварању понуда у просторијама Секретаријата за образовање и дечју заштиту града Београда,
ул. Краљице Марије бр. 1,VII спрат, Београд, уз присуство следећих овлашћених представника понуђача:
1. Милорад Пејчић, представник понуђача – „Пејком“ д.о.о., по овлашћењу 261/2016 од 14.12.2016. године;
2. Ненад Бокан, представник понуђача – „AB Play sport“ д.о.о., по овлашћењу 48-1-2016 од 14.12.2016.
године.
Комисија је констатовала да је благовремено, односно до 14.12.2016. године, до 11:30 часова,
достављено три понуде и то:
1) „Маратон ЛДН“ д.о.о. из Мачванске Митровице, ул. Лале Станковића бр. 20а, поднело је понуду која је
заведена код наручиоца под редним бројем 1747 дана 13.12.2016. године, у 11:04 часова;
2) „AB Play sport“ д.о.о. из Београда, ул. Марка Орешковића бр. 1 и Грађевинско предузеће
„Беооператива“ д.о.о. из Београда, ул. Устаничка бр. 128 б, поднели су заједничку понуду која је
заведена код наручиоца под редним бројем 1755 дана 14.12.2016. године у, 11:14 часова;
3) „Пејком“ д.о.о. из Београда, ул. Бранка Крсмановића бр. 6, поднело је понуду која је заведена код
наручиоца под редним бројем 1746 дана 14.12.2016. године, у 11:20 часова
Неблаговремених понуда није било.
Комисија је приступила отварању понуда и констатовала следеће:
1) Понуђач – „Маратон ЛДН“ д.о.о. из Мачванске Митровице, поднео је понуду бр. 782/2016-6 од
09.12.2016. године и понудио укупну цену у износу од 1.751.151,00 динара без ПДВ-а, односно 2.101.381,20
динара са ПДВ-ом, рок извршења радова 15 календарских дана од дана увођења у посао, гарантни рок од 24
месеца од дана пријема радова и рок важења понуде од 30 дана од дана отварања понуда;
2) Понуђач – „AB Play sport“ д.о.о. из Београда, поднео је заједничку понуду са Грађевинско предузеће
„Беооператива“ д.о.о. из Београда, бр. 45-1-2016 од 09.12.2016. године и понудио укупну цену у износу од
1.696.060,00 динара без ПДВ-а, односно 2.035.272,00 динара са ПДВ-ом, рок извршења радова 15
календарских дана од дана увођења у посао, гарантни рок од 24 месеца од дана пријема радова и рок
важења понуде од 45 дана од дана отварања понуда;
3) Понуђач – „Пејком“ д.о.о. из Београда, поднео је понуду бр. 244/2016 од 08.12.2016. године и понудио
укупну цену у износу од 1.834.716,00 динара без ПДВ-а, односно 2.201.659,20 динара са ПДВ-ом, рок
извршења радова 15 календарских дана од дана увођења у посао, гарантни рок од 24 месеца од дана
пријема радова и рок важења понуде од 30 дана од дана отварања понуда.
Комисија је, затим, констатовала присутност документације која је тражена позивом за подношење
понуда и конкурсном документацијом, о чему је у тачки 8. Записника сачињен преглед присутне
документације, док је у тачки 9. констатовала шта недостаје у понуђеним понудама.
Отварање понуда завршено је дана 14.12.2016. године у 13:30 часова, што је и констатовано
записником о отварању понуда, који је потписан од стране присутних чланова комисије и присутних
овлашћених представника понуђача.
Овлашћени представници понуђача нису имали примедбе на поступак отварања понуда.
Сагласно члану 104. Закона о јавним набавкама, свим понуђачу који су учествовали у поступку
предметне јавне набавке достављен је примерак записника.
Записник о отварању понуда од 14.12.2016. године је саставни део овог извештаја.
По окончању поступка отварања понуда, Комисија за јавну набавку је 15.12.2016. године, у
просторијама Секретаријата за образовање и дечју заштиту, приступила прегледу и стручној оцени
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благовремено поднетих понуда у погледу испуњености услова и захтева предвиђених у позиву за
подношење понуде и конкурсној документацији и утврдила следеће:
1) Понуда бр. 782/2016-6 од 09.12.2016. године понуђача - "Маратон ЛДН" д.о.о. из Мачванске Митровице,
ул. Лале Станковића бр. 20а, је прихватљива, јер испуњава све услове и захтеве предвиђене у позиву за
подношење понуда и конкурсној документацији и не прелази износ процењене вредности јавне набавке;
2) Понуда бр. 45-1-2016 од 09.12.2016. године групе понуђача - „AB Play sport“ д.о.о. из Београда, ул.
Марка Орешковића бр. 1 и Грађевинско предузеће „Беооператива“ д.о.о. из Београда, ул. Устаничка бр.
128, је прихватљива, јер испуњава све услове и захтеве предвиђене у позиву за подношење понуда и
конкурсној документацији и не прелази износ процењене вредности јавне набавке;
3) Понуда бр. 244/2016-6 од 08.12.2016. године понуђача – „Пејком“ д.о.о. из Београда, ул. Бранка
Крсмановића бр. 6, је прихватљива, јер испуњава све услове и захтеве предвиђене у позиву за подношење
понуда и конкурсној документацији и не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Након што је утврдила које од благовремених понуда су и прихватљиве, Комисија је приступила рачунској
контроли једине прихватљиве понуде и том приликом утврдила да у истој нису начињене рачунске грешке,
те је утврдила следеће:

Ред.
број

Понуђач

Понуђена цена
без ПДВ-а

Рангирање

1.
2
3.

„Маратон ЛДН“ д.о.о.
„AB Play sport“ д.о.о. и ГП „Беооператива“ д.о.о.
„Пејком“ д.о.о.

1.751.151,00
1.696.060,00
1.834.716,00

2
1
3

На основу спроведеног поступка отварања понуда, извршеног прегледа и стручне оцене истих,
Комисија је мишљења да су у овој јавној набавци, сагласно члану 107. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), испуњени услови за доделу уговора, те даје
препоруку директору да донесе одлуку о додели уговора следећем понуђачу:
– „AB Play sport“ д.о.о. из Београда, ул. Марка Орешковића бр. 1 и Грађевинско предузеће
„Беооператива“ д.о.о. из Београда, ул. Устаничка бр. 128 б, који су поднели заједничку понуду бр. 45-12016 од 09.12.2016. године са следећим условима: понуђеном ценом од 1.696.060,00 динара без ПДВ-а,
односно 2.035.272,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења радова од 15 календарских дана од дана увођења
у посао, гарантним роком од 24 месеца од дана пријема радова и роком важења понуде од 45 дана од дана
отварања понуда.
На основу свега наведеног, наручилац је прихватио препоруку комисије дату у извештају о стручној
оцени понуда од 15.12.2016. године, те је у складу са чланом 108. ставом 1. Закона о јавним набавкама,
одлучено као у изреци одлуке.
Упутство о правном средству:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Директор
др Душко Бабић с.р.
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