Дел. бр.: 35/2019
Датум: 18. 03. 2019.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и
68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда службеника за јавне набавке број 34/2019-2 од
15.03.2019. године, директор Регионалног центра за професионални развој запослених у
образовању у Кањижи, доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора у јавној набавци бр. 1/2019 - Изградња објекта за потребе образовања
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Кањижи, као
наручилац у поступку јавне набавке бр. 1/2019, Уговор о јавној набавци радова - Изградња
објекта за потребе образовања – додељује понуђачу БАУМОНТ“ ДОО, Скадарска 17. из Бачке
Тополе.
Образложење
Наручилац је дана 11.02.2019. године под бројем 22/2019 донео Одлуку о покретању поступка
јавне набавке радова бр.1/2019 - Изградња објекта за потребе образовања.
Решењем Наручиоца дана 01.03.2019.године под бројем 27/2019 именован је Службеник за
јавне набавке (у даљем тексту: Службеник) за спровођење поступка.
Позив за подношење понуда, заједно са конкурсном документацијом, објављен је на Порталу
јавних набавки и на интернет страници наручиоца 06.03.2019. године.
До истека рока за подношење понуда односно до 15.03.2019.године до 9.00 часова, поднета је
једна (1) понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда
број 34/2019-1 од 15.03.2019.године, Службеник је приступио стручној оцени понуда, датој у
Извештају број 34/2019-2 од 15.03.2019.године.
У Извештају о стручној оцени понуда Службеник је констатовао следеће:
Поступак отварања понуда је вођен 15. 03. 2019. године са почетком у 10.00 часова у
просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, 24420 Кањижа,
Главни трг бр. 9.
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1. Подаци о јавној набавци
Предмет јавне набавке

Изградња објекта за потребе образовања

Врста предмета јавне набавке

Радови

Назив и ознака из ОРН

45214000-0 –Радови на изградњи зграда у
функцији образовања и истраживања

Врста поступка

Јавна набавка мале вредности

Процењена вредност

3.295.417,00 без пдв-а

2. Основни подаци о понуђачима
Ред.бр. Број под којим је
Назив или шифра
понуда заведена
понуђача
1.
33/2019-3
Заједничка понуда ДОО
„БАУМОНТ“ БАЧКА
ТОПОЛА,Скадарска 17 и
„ПОТИСКИ
ВОДОВОДИ-TISZA
MENTI VIZMUVEK“
ДОО ХОРГОШ,
Железничка 22

Датум пријема

Сат

15.03.2019.

8.30

3. Понуђач је понудио следеће:
Укупна цена без ПДВ-а:

3.290.729,40 динара

Укупна цена са ПДВ-ом:

3.948.875,28 динара

Рок извођења радова:

60 календарских дана од дана увођења у посао

Начин давања понуде:

- као заједничка понуда групе понуђача
1.Скраћено пословно име (назив) члана групе понуђача:
Заједничка понуда ДОО „БАУМОНТ“ БАЧКА ТОПОЛА
Место и адреса седиште:
Бачка Топола, Скадарска 17
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2. Скраћено пословно име (назив) члана групе понуђача:
„ПОТИСКИ ВОДОВОДИ-TISZA MENTI VIZMUVEK“ ДОО
ХОРГОШ,
Хоргош, Железничка 22
Рок важења понуде:

30 дана

Гарантни период:

24 месеци

4. Достављена понуда је била потпуна и испуњавала је све услове прописане конкурсном
документацијом.
5. Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда:НЕМА
6. Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене: НЕМА
7. Избор најповољније понуде врши се применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
8. Службеник, после стручне оцене понуда, констатује да је за предметну јавну набавку,
најповољнију понуду дао понуђач „БАУМОНТ“ ДОО, Скадарска 17. из Бачке Тополе, те
предлаже да му се додели уговор.
Понуђач је понуду дао као заједничку понуду са „ПОТИСКИ ВОДОВОДИ-TISZA MENTI
VIZMUVEK“ ДОО, Железничка 22 из Хоргоша.
Директор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Кањижи је
прихватио предлог Службеника о избору најповољније понуде и донео одлуку о додели
уговора као у изреци ове одлуке
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за
заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки,
Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки а
предаје се Наручиоцу.
Директор:
___________________
Татјана Варју Потребић
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