На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015,
68/2015), Одлуке председника Градске општине Вождовац о покретању отвореног поступка
јавне набавке радова који се односи на „Санација и реконструкција објекта Дома здравља
Вождовац, објекат амбуланте у Ул. Војводе Степе бр 226“, I бр 404-89/17 од 23.05.2017. по
Позиву бр 404-89/17, доносим

О Д Л У К У
о додели уговора
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу „DECOFORM“ Београд, Ул. Булевар ЈНА бр
49 а, број понуде: 212/17 од 09.06.2017.
Образложење
Одлуком председника Градске општине Вождовац I бр 404-89/17 од
23.05.2017. покренут је отворени поступак јавне набавке радова који се односи
на „Санација и реконструкција објекта Дома здравља Вождовац, објекат
амбуланте у Ул. Војводе Степе бр 226“, ОРН 45454000 (у даљем тексту:
предметна јавна набавка), коју спроводи Комисија за јавне набавке.
Процењена вредност јавне набавке је до 15.096.311,20 динара без ПДВ-а.
Дана 23.05.2017. Позив за достављање понуда под бр 404-89/17 је
постављен на Порталу јавних набавки, Порталу Службеног гласника и на сајту
ГО Вождовац. У наведеном позиву утврђен је критеријум за избор најповољније
понуде и то најнижа понуђена цена. Дана 22.06.2017 године је у просторијама
Градске општине Вождовац спроводен поступак јавног отварања понуда, о чему
је састављен Записник о отварању понуда Отварању понуда је присуствовао
представник понуђача:
- „Decoform“ д.о.о. који је поднео пуномоћје бр2112988788
Стручна оцена понуда спроведена је дана 14.07.2017. на основу које је
сачињен Извештај о стручној оцени понуда (у даљем тексту: Извештај).
Увидом у Извештај утврђено је следеће:
- да су понуде доставила два понуђача и то следећим редоследом:
1. ПОНУДА Бр: 404-89/17-I „SAMEX GROUP“ Београд, Ул. Александра
Стамболијског бр 26, благовремена, неодговарајућа и неприхватљива.
2. ПОНУДА Бр: 404-89/17-II „DECOFORM“ Београд, Ул. Булевар ЈНА бр 49
а, благовремена, одговарајућа и прихватљива.

ПРЕГЛЕД ПОНУДА
На основу извршеног прегледа понуда, а у складу са поднетим доказима о
испуњености услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама
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(„Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015), утврђено је да је
пристигло две понуде и то:
1. ПОНУДА Бр: 404-89/17-I „SAMEX GROUP“ Београд, Ул. Ул. Александра
Стамболијског бр 26, благовремена, неодговарајућа и неприхватљива јер
нису испуњени захтеви предвиђени конкурсном документацијом и не
испуњава све техничке спецификације, па се неће узимати даље у
разматрање.
Понуђач подноси заједничку понуду:
- СЗР „Самекс Градња“, Београд, Ул. 22. Децембра, Болеч.
1) Укупна понуђена цена:
је 9.999.614,45 динара без ПДВ-а
односно 11.999.537,34 динара са ПДВ-ом
2) Рок и начин плаћања: 45 дана од дана завршетка радова.
3) Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда.
4) Рок извођења радова: 30 дана од дана увођења у посао.
5) Гарантни период: 24 месеца од дана примопредаје радова.
Образложење: Предмер и предрачун радова и пројектна документација, у
смислу закона, представљају техничке захтеве који су обавезни и саставни део
конкурсне документације у којима су предвиђене описане карактеристике
радова. Оне морају омогућити да се радови који се набављају опишу на начин
који је објективан и који одговара потребама Наручиоца.
Самим тим, понуђачи су били у обавези да у складу са Предмером и
предрачуном радова у склопу понуде доставе узорак и једног комплетног
једнокрилног прозора са отварањем на кип и око своје вертикалне осе (мањих
димензија) и важећи ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ пролаза топлоте
једнокрилног прозора, издат од овлашћеног института за испитивање
коефицијента пролаза топлоте који не сме бити већи од У=1,1 w (м2.К), што
поменути понуђач није доставио.
Предмер и предрачун радова је основ за извршење целокупног поступка. С
обзиром на то, да поменути понуђач није доставио наведене ставке из Предмера
и предрачуна радова, Наручилац сматра да исти није у могућности да их
изврши, што његову понуду у складу са чланом 106. Став 1. Тачка 5) чини као
понуду са битним недостатком, па се понуда неће узимати даље у разматрање.
2. ПОНУДА Бр: 404-89/17-II DECOFORM“ Београд, Ул. Булевар ЈНА бр 49
а, благовремена, одговарајућа и прихватљива.
Понуђач самостално подноси понуду.
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1) Укупна понуђена цена:
је 10.511.608,50 динара без ПДВ-а
односно 12.613.930,20 динара са ПДВ-ом
2) Рок и начин плаћања: 45 дана од дана завршетка радова.
3) Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда.
4) Рок извођења радова: 30 дана од дана увођења у посао.
5) Гарантни период: 24 месеца од дана примопредаје радова.
ОЦЕНА ПОНУДА:
Приликом оцењивања свих благовремених, одговарајућих и прихватљивих
понуда, а имајући у виду да је критеријум за избор најповољније понуде
најнижа понуђена цена, Комисија за јавне набавке је утврдила следеће у
овој јавној набавци:
1. ПОНУДА Бр: 404-89/17-II DECOFORM“ Београд, Ул. Булевар ЈНА бр
49 а, благовремена, одговарајућа и прихватљива.
Понуђач самостално подноси понуду.
1) Укупна понуђена цена:
је 10.511.608,50 динара без ПДВ-а
односно 12.613.930,20 динара са ПДВ-ом
2) Рок и начин плаћања: 45 дана од дана завршетка радова.
3) Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда.
4) Рок извођења радова: 30 дана од дана увођења у посао.
5) Гарантни период: 24 месеца од дана примопредаје радова.

На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 404-89/17 од
14.07.2017. доносим одлуку као у диспозитиву.
Одлуку доставити: Канцеларији за управљање јавним улагањима,
Председнику комисије за јавне набавке, Одељењу за финансије, привреду,
друштвене делатности и планирање и архиви општине Вождовац и објавити на
Порталу јавних набавки и сајту ГО Вождовац.
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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).

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
I Број: 404-89/17 од
14.07.2017.
ПРЕДСЕДНИК
Александар Савић
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