На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"
бр.124/12, 14/15, 68/15) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и донете
Одлуке о додели уговора бр.718/11 од 04.09.2017.г. у поступку јавне набавке мале
вредности за набавку радова - извођење радова на изградњи Полигона за обуку у
самосталном кретању и орјентацији слепих и слабовидих лица школског узраста за
потребе Школе за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“ из Земуна, ул. Цара
Душана бр.143, Директор Школе за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“ из
Земуна, ул. Цара Душана бр.143, објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
којим наручилац обавештава да је уговор у поступку јавне набавке радова - извођење
радова на изградњи Полигона за обуку у самосталном кретању и орјентацији слепих и
слабовидих лица школског узраста за потребе Школе за ученике оштећеног вида
„Вељко Рамадановић“ из Земуна, ул. Цара Душана бр.143 закључио са понуђачима
„МОДЕЛ 5“доо Београд, Бачванска 21/9 и „АР ГРАДЊА“ доо Београд, Водоводска
162А (заједничка понуда).
Одлука наручиоца о додели уговора је донета након спроведеног поступка јавне
набавке мале вредности за набавку радова - извођење радова на изградњи Полигона за
обуку у самосталном кретању и орјентацији слепих и слабовидих лица школског
узраста.
Број јавне набавке радова: 1/2017.
Предмет јавне набавке је набавка радова - извођење радова на изградњи Полигона за
обуку у самосталном кретању и орјентацији слепих и слабовидих лица школског
узраста у поступку јавне набавке мале вредности и иста је предвиђена на конту:
511223.
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији 45000000 –
грађевински радови и
45233294 – постављање путне саобраћајне сигнализације.
Укупна вредност јавне набавке у предметном поступку како наручилац процењује и
очекује је око 4.754.167,00 динара без ПДВ-а.
Поступак отварања понуда спроведен је дана 25.08.2017. године са почетком у 12:00
сати у просторијама Града Београда - Градске управе града Београда, Секретаријата за
образовање и дечју заштиту, Краљице Марије бр. 1/VII, сала бр. 705.
Поступак отварања понуда и стучну оцену понуда је спровела Комисија наручиоца
следећем саставу:
1.
2.
3.

Биљана Шапоњић, Председник комисије
Слађана Митић, заменик члана
Славиша Гајић, дипл. инжењер саобраћаја, представник Секретаријата за
саобраћај, члан

у

Поступку отварања понуда присуствовали су доле наведени представници понуђача
који су поднели пуномоћја:
Понуђач

Представник

1. "МОДЕЛ 5"доо

Катарина Жељко

Пуномоћје
бр. 238-17 од 25.08.2017.год.

Благовремено су пристигле понуде следећих понуђача:
Број под којим је понуда
заведена
1. 01-718/6

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

Група понуђача:
25.08.2017.г.
„МОДЕЛ 5“доо Београд, Бачванска 21/9
и
„АР ГРАДЊА“ доо Београд, Водоводска 162А

Сат
8:45

Неблаговремених понуда у предметној јавној набавци није било.
Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена и цене из понуде и
евентуални други подаци о понуди (уноси се за сваког понуђача посебно):
1. УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА: Група понуђача:
„МОДЕЛ 5“доо Београд, Бачванска 21/9 и „АР ГРАДЊА“ доо Београд, Водоводска
162А
Укупна вредност понуде

4.120.000,00 динара без ПДВ
4.944.000,00 динара са ПДВ

(јединичне цене понуђач наводи у обрасцу
структуре цене која је саставни део понуде
понуђача )
Рок и начин плаћања од дана пријема фактуре 45 дана од дана пријема фактуре по
по потписивању записника о квалитативном и потписивању
записника
о
квантитативном пријему радова
квалитативном
и
квантитативном
пријему радова
Важност понуде
Гарантни рок за на изведене радове

90 дана од дана отварања понуда
24 месеца од потписивања записника о
кавтитативном
и
квалитативном
пријему радова

Рок извођења радова

50 дана

Приликом стручне оцене понуда Комисија наручиоца је утврдила да је понуђач Група
понуђача: „МОДЕЛ 5“ доо Београд, Бачванска 21/9 и „АР ГРАДЊА“ доо Београд,
Водоводска 162А у оквиру израчунавања вредности своје понуде учинили одређену
рачунску грешку.
Комисија наручиоца се дана 04.09.2017. године, дописом заведеним под бројем: 718/8,
обратила понуђачу: „МОДЕЛ 5“ доо, за давање сагласности за исправљање рачунских
грешака.
У складу са одредбом члaна 93. Закона о јавним набавкама Комисија наручиоца је
прибавила сагласност за исправку предметне рачунске грешке дана 04.09.2017. године
тако да је исправком рачунске грешке вредност понуде
наведеног понуђача
4.120.600,00 без ПДВ-а, тј. 4.944.720,00 са ПДВ-ом уместо 4.120.000,00 без ПДВ-а и
4.944.000,00 са ПДВ-ом.
Критеријум за избор најприхватљивије
ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

понуде је критеријум НАЈНИЖА

У предметној јавној набавци Комисија наручиоца је разматрала достављену понуду
понуђача и оценила као благовремену и прихватљиву.
У предметној јавној набавци сходно горе наведеном критеријуму, на предлог Комисије
Директор школе је донео одлуку о додели уговора и уговор доделио групи понуђача:
„МОДЕЛ 5“ доо Београд, Бачванска 21/9 и „АР ГРАДЊА“ доо Београд, Водоводска
162А, са којим је дана 13.09.2017.г. и закључио уговор о јавној набавци радова извођење радова на изградњи Полигона за обуку у самосталном кретању и орјентацији
слепих и слабовидих лица школског узраста за потребе Школе за ученике оштећеног
вида „Вељко Рамадановић“ из Земуна, ул. Цара Душана бр.143, бр.260-17.
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ ВИДА
„ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ“
Радмила Лабан

