На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/2015, 68/2015), Одлуке председника градске општине Вождовац о покретању
отвореног поступка јавне набавке радова који се односи на „Асфалтирање некатегорисаних
улица“, I бр 404-32/16 од 17.02.2016. по Позиву бр 404-32/16, и на основу чл. 2 и 3 Одлуке о
распуштању Скупштине градске општине Вождовац и образовању Привременог органа градске
општине Вождовац («Сл. лист града Београда» бр. 9/16) и чл. 55 Статута градске општине
Вождовац ("Сл. лист града Београда", бр. 36/10 – пречишћен текст и 41/13), Привремени орган
Градске општине Вождовац доноси

О Д Л У К У
о додели уговора

ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу ГП „ИНВЕСТ ГРАДЊА“ д.о.о. Београд, Ул.
Васе Поморишца бр 97 а, број понуде: 63 од 22.03.2016.
Образложење
Одлуком председника Градске општине Вождовац I бр 404-32/16 од
17.02.2016. покренут је отворени поступак јавне набавке радова који се односи
на „Асфалтирање некатегорисаних путева“, процењене вредности до
89.833.333,33 динара без ПДВ-а, ОРН 45233120., (у даљем тексту: предметна
јавна набавка), коју спроводи Комисија за јавне набавке.
Дана 18.02.2016. Позив за достављање понуда под бр 404-32/16 је
постављен на Порталу јавних набавки, Порталу Службеног гласника РС и сајту
ГО Вождовац. У наведеном позиву утврђен је критеријум за избор најповољније
понуде и то економски најповољнија понуда. Дана 21.03.2016 године је у
просторијама Градске општине Вождовац спроводен поступак јавног отварања
понуда, о чему је састављен Записник о отварању понуда. Отварању понуда
нису присуствовали представници понуђача.
Стручна оцена понуда спроведена је дана 22.03.2016. на основу које је
сачињен Извештај о стручној оцени понуда (у даљем тексту: Извештај).
Увидом у Извештај утврђено је следеће:
- да је понуду доставио један понуђач и то :
1. ПОНУДА Бр: 404-116/15-I - ГП „ИНВЕСТ ГРАДЊА“ д.о.о. Београд,
Ул. Васе Поморишца бр 97 а.
Понуђач подноси заједничку понуду:
ЈКП „Београд - Пут“ д.о.о. Београд, Ул. Драгослава Срејовића

бр 8а
-

„Еко
Мабер
Спољностарчевска бр 153

Инжењеринг“

д.о.о.

Панчево,

Ул.

1

1)

Укупна понуђена цена:
је 89.568.449,18 динара без ПДВ-а
је 107.482.139,02 динара са ПДВ-ом

2) Рок завршетка радова: 80 дана од дана увођења у посао.
3) Гарантни рок: 2 године.
4) Рок и начин плаћања: 15 дана по завршеним радовима.
5) Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда

ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА ПОНУДА:
На основу извршеног прегледа понуда, а у складу са поднетим доказима о
испуњености услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015), а
приликом оцењивања свих благовремених, одговарајућих и прихватљивих
понуда, а имајући у виду да је критеријум за избор најповољније понуде
економски најповољнија понуда, Комисија за јавне набавке је утврдила
следеће у овој јавној набавци:
1. ПОНУДА Бр: 404-32/16-I - ГП „ИНВЕСТ ГРАДЊА“ д.о.о. Београд,
Ул. Васе Поморишца бр 97 а, је благовремена одговарајућа и
прихватљива.

МЕТОДОЛОГИЈА ДОДЕЛЕ ПОНДЕРА
Укупан број пондера износи 100:
1)
2)

Цена – максимум 70 пондера
Техничке и технолошке предности – максимум 30 пондера

Методологија доделе пондера:
1)

Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена из понуде без
ПДВ-а. Понуда са најнижом укупном ценом добија максимални број пондера (70).
Износ пондера за сваку наредну понуду се израчунава према формули:
вредност најниже укупне понуђене цене
БРОЈ ПОНДЕРА = ------------------------------------------------------------ x 70
вредност укупне цене појединачне понуде
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Број пондера код овог критеријума утврдиће се на основу:

2)





Поседовање асфалтне базе за производњу асфалтне масе капацитета ≥ 200 t/h са
опремом за дозирање стругане асфалтне масе, у чијем склопу и стабилно
постројење (кохерица) за производњу тврдо ливеног асфалта капацитета ≥ 40
t/h, на удаљености ≤ 50 km од локације на којој се изводе радови: 30 пондера
Поседовање асфалтне базе за производњу асфалтне мешавине капацитета ≥ 200
t/h на удаљености ≤ 50 km од локације на којој се изводе радови: 5 пондера
Не поседовање асфалтне базе за производњу асфалтне мешавине капацитета ≥
200 t/h ( у случају да понуђач закупљује асфалтну базу) или поседовање на
удаљености > 50 km од локације на којој се изводе радови: 0 пондера

1) Цена: 70 пондера
2) Техничке и технолошке предности: Понуђач поседује постројење за
производњу асфалтних маса „Benninghoven TBA 3000“ инв. број 10740, које је
постављено на асфалтној бази у Улици Ослобођења бб, Раковица, Београд.
Постројење је капацитета 240 t/h и поседује опрему за дозирање рециклираног
асфалта као и стабилно постројење (кохерицу) за производњу тврдо ливеног
асфалта капацитета 50 t/h, што укупно доноси 30 пондера.

УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА: 100 ПОНДЕРА

На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 404-32/16 од
22.03.2016. доносим одлуку као у диспозитиву.
Одлуку доставити: Јавном правобранилаштву, Комисији за јавне набавке,
Одељењу за финансије, привреду, друштвене делатности и планирање и архиви
општине Вождовац.
Поука о правном леку: Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, који има интерес за
доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Република Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
I Број: 404-32/16
од
22.03.2016.

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Александар Савић
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