Број : 903-404-000010/2015-01
Датум :17.06.2015

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА
РЕДНИ БРОЈ 2/2015

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 понуђачу Доо EXPO IPON METALКикинда,
Браће Богарошки бр. 42, понуда број: 1 , код наручиоца заведена под бројем: 903-404000010/2015-01 од 15.06.2015. године, запримљена у 11,45 часова..
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ ЗА ПАРТИЈУ 2 понућачу ДОО MOL FAIR PAINT PLUS из
Кикинде, ул.Ђоке Радака бр. 2,понуда бр. 2 код наручиоца заведена под бр. 903-404000010/2015-01 од 15.06.2015. године, запримљена у 11,50 часова.
Образложење
Наручилац је дана 04.06.2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
број: 2/2015.
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца дана 05.06.2015. године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању
понуда број: 903-404-000010/2015-01 од 15.06.2015. године, Комисија за јавну набавку
(даље: Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају од 16.06.2015.
године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
1. Предмет јавне набавке је ЈНМВ радови на делу зграде у Кикинди, ул. Трг српских
добровољаца бр. 12 и то санација дела крова и молерски радови, шифра 45453100.

Предмет ЈНМВ обликован је по Партијама и то: Партија 1 санација крова 45261000,
Партија бр. 2 молерски радови 45450000.
Процењена вредност ЈНМВ je 680.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а од чега за
Партију 1 430.000,00 динара и за Партију 2 250.000,00.
2. Предмет јавне набавке је ЈНМВ радови на делу зграде у Кикинди, ул. Трг српских
добровољаца бр. 12, редни број набавке 2/2015. Износ планираних средстава за набавку
је 680.000,00 без ПДВ-а, процењена вредност набавке је 680.000,00 без ПДВ-а и то за.
Партију 1 430.000,00 динара и за Партију 2 250.000,00. Оквирни датум за покретање
поступка је мај 2015. године, оквирни датум закључења је јун 2015. године, оквирни датум
извршења септембар 2015. године. Набавка је неопходна из разлога одржавања објеката,
из безбедносних разлога (услед прокишњавања са крова, отпада малтер са плафона и
угрожен је рад државних службеника. Процењена вредност извршена је на основу
предмера радова израђених од стране дипл.арх.Ђурашин Милоша.
Набавка је неопходна из разлога одржавања објеката, из безбедносних разлога.
3. Одступања од плана набавки са образложењем:
НЕМА ОДСТУПАЊА

4. Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности:
Процењена вредност ЈН је у оквиру Законом о буџету за 2015. годину предвиђене
вредности за ЈНМВ.
5. У поступку јавне набавке учествовала су два понуђача.
6. Основни подаци о понуђачима:
Р.
Назив и седиште понуђача/
бр.
шифра понуђача
1. Доо EXPO IPON METAL
Кикинда /Партија 1 и 2/
2. Д.о.о MOL FAIR PAINT PLUS
Кикинда /партија 2/
3.

Назив и седиште понуђача
из групе понуђача
/
/

Назив и седиште
подизвођача
PROM IMPEX Д.О.О.
Суботица
/

7. Понуда д.о.о. EXPO IPON METAL из Кикинде за ПАРТИЈУ 2 одбијена јер исти није
доказао да поседује додатни услов наведен у конкурсној документацији у погледу
кадровске структуре запослених, а то је јер није доказао да располаже са минимум 3
ангажована молера, према документацији поседује 2 молера.

8. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
9. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Р.
бр.

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача

1.

Доо EXPO IPON METALКикинда / за Партију 1/

2.

Д.о.о MOL FAIR PAINT PLUS Кикинда /за Партију 2/

Понуђена цена
377.067,50 без пдв-а
и 452.481,00 са пдвом
185.000,00 без пдв-а
и 185.000,00 са пдвом

3.
12. Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда за ПАРТИЈУ 1 понуђача
EXPO IPON METAL, са седиштем у Кикинди, ул. Браће Богарошки бр. 42 те предлаже
наручиоцу да њему додели уговор, а за ПАРТИЈУ 2. понуђачу д.о.о. MOL FAIR PAINT
PLUS из Кикинде, Ул.Ђоке Радака бр.2 и предлађе закључење уговора са истим.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може
поднети захтев за заштиту права у
року од пет дана од дана њеног
пријема. Захтев се подноси
Републичкој комисији за заштиту
права у поступцима јавних
набавки, а предаје наручиоцу.
Доставити:
- Д.о.о E XPO IPON METALКикинда
-Д.о.о MOL FAIR PAINT PLUS Кикинда

НАЧЕЛНИК

Лукач Никиола

____________________

