Наручилац: Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем Шабац
Адреса:
Ул. Кнеза Милоша бр. 1
Место:
Шабац
Број одлуке: 2137/16
Редни бр. ЈН ЈН 51/16
Датум:
10.11.2016.
На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама ( »Сл. гласник РС« бр. 68/2015), и
Извештаја о стручној оцени понуда бр. 2137/16 од 10.11.2016. године директор Јавног
предузећа за управљање грађевинским земљиштем Шабац доноси:

ОДЛУКУ
о закључењу оквирног споразума са једним понуђачем,
на перио до краја 2016. године
1. Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем Шабац, као
наручилац у поступку јавне набавке бр. ЈН 51/16, оквирни споразум о јавној
набавци за радове на равнању, планирању и шљунчењу неасфалтираних улица у
граду, отворени поступак ради закључења оквирног споразума са једним
понуђачем на период до краја 2016. године, закључује са ВД »ЈугокопПодриње« д.о.о. Шабац, Ул. Јанка Веселиновића бр. 29.
2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници
наручиоца у року од три дана од дана доношења.

Образложење

Наручилац је дана 11.10.2016. године донео одлуку о покретању поступка јавне
набавке за извођење радова на равнању, планирању и шљунчењу неасфалтираних
улица у граду, отворени поступак ради закључења оквирног споразума са једним
понуђачем на период до краја 2016. године, ЈН 51/16.
За наведену јавну набавку, на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет
страници наручиоца, објављени су позив и конкурсна документација за достављање
понуда свим заинтересованим понуђачима, бр. 2137 од 11.10.2016. године.
До истека рока за подношење понуда приспеле су две понуде.
Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 2137/16 од 10.11.2016. године Комисија
за јавне набавке је констатовала следеће:

1) Врста предмета јавне набавке:
Добра
Услуге
Радови

X

2) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке:

Редни број јавне набавке
Назив и ознака из општег речника
набавке:
Врста поступка јавне набавке:

Подаци о апропријацији у буџету,
односно у финансијском плану за
плаћање

Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ)

Радови на равнању, планирању и шљунчењу
неасфалтираних улица у граду, отворени
поступак ради закључења оквирног споразума
са једним понуђачем на период до краја 2016.
године
ЈН 51/16
45233141 - Радови на одржавању путева
отворени поступак - оквирни споразум на период
до краја 2016. године од дана закључења са 1
понуђачем
Средства за наведену набавку су предвиђена у
Буџету града Шапца:
Број позиције 206; раздео 5, глава 5.3.;
функционална класификација 660; економска
класификација 500-000
Конто у финансијском плану наручиоца 511331
1.833.333,00 динара за период до краја 2016.
године од дана закључења оквирног споразума
Јединичне цене по позицијама на период до краја
2016. године од дана закључења оквирног
споразума
Јединичне цене по позицијама на период до краја
2016. године од дана закључења оквирног
споразума

3) Укупан број поднетих понуда: 2

Ред.
број
1.
2.

Број
понуде
2137/1
2137/2

Назив / име понуђача
Благовремене понуде
ВД »Југокоп-Подриње« д.о.о. Шабац
„Савремена градња – Думача 2“ д.о.о. Мишар

Неблаговремене понуде
-

4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за
њихово одбијање:
Број под
којим је
Подносилац
Понуђена
Разлози за одбијање понуде
понуда
понуде
цена
заведена
2137/2 „Савремена
Јединичне
Понуда је неприхватљива.(члан 3. тачка
градња – Думача
цене по
33. и члан 106. став 1. тaчка 2. Понуђач
2“ д.о.о. Мишар
позицијама није доказао да испуњава додатне услове
за учешће. Понуђач није испунио
додатни услов из члана 76. Закона који
се односи на технички капацитет
5) Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена
Начин примене методологије доделе пондера:
- Понуђачу који понуди најнижу цену за сваку од 14 позиција из понуде
додељује се максималан број бодова за конкретну позицију.
- Осталим понуђачима се додељују применом следеће формуле:
Pc (1-14) = ( Cmin / Cp ) x Pmax (1-14),
где је:
Pc (1-14)

=

број бодова за понуђену цену из конкретне позиције

Cmin

=

најнижа понуђена цена из конкретне позиције

Cp

=

понуђена цена из посматране понуде за конкретну позицију

Pmax (1-14)
број

=

број бодова - коефицијент, утврђен као максималан
бодова за најнижу цену у свакој од 14 позиција *.

Понуђач ВД »Југокоп-Подриње« д.о.о. Шабац је понудио следеће јединичне цене по
позицијама:
Поз.
бр.
1.

Опис позиције
Набавка
чистог
природног
шљунка
гранулације од 2 – 30 mm са довољно ситне
фракције неопходне за квалитетну уградњу
на неасфалтиране улице у граду.
Обрачун по m3.

Јед.
мер

Јединична
цена без
ПДВ-а (дин)

Мах.број
бодова

470,00
m3

8 бодова

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Набавка чисте дробљене камене ризле
кречњачког порекла крупноће од 0-31,5 mm
са довољно ситне фракције за квалитетну
уградњу на неасфалтиране улице у граду.
Обрачун по m3.
Набавка чистог туцаника кречњачког
порекла крупноће од 0-63 mm са довољно
ситне фракције за квалитетну уградњу на
неасфалтиране улице у граду.
Обрачун по m3.
Превоз природног шљунка на улице у граду.
Обрачун по m3 .
Превоз дробљене камене ризле кречњачког
порекла фракције од 0-31,5 mm на улице у
граду.
Обрачун по m3.
Превоз туцаника кречњачког порекла
фракције од 0-63 mm на улице у граду.
Обрачун по m3.
Рад грејдера на разастирању и планирању
шљунка, ризле и старе подлоге на улицама
( d ≅ 10 cm ).
Обрачун по ефективном часу рада грејдера.
Рад мањег багера или скипа на ископу и
утовару земље и шута.
Обрачун по ефективном часу рада машине.
Рад булдозера на ископу, планирању и
разастирању земљаног материјала.
Обрачун по ефективном часу рада булдозера.
Рад утоваривача на утовару земље и шута.
Обрачун по ефективном часу рада
утоваривача.
Рад ваљка на ваљању шљунка и ризле уз
потребно квашење материјала.
Обрачун по ефективном часу рада ваљка.
Транспорт ископаног материјала камионима
киперима на депонију на даљину до 5km.
Обрачун по m3 транспортованог материјала.
Заштита
канализационих
шахтова
од
упадања материјала кроз отворе на
канализационим
шахт
поклопцима
приликом насипања и грејдерисања улица
постављањем испод поклопаца заштитне
PVC фолије.
Обрачун по комаду заштићеног шахта.
Рад грађевинског радника на ручном
планирању и разастирању материјала.
Обрачун по часу.

860,00

m3

12 бодова
860,00

m3

12 бодова
470,00

m

3

3 бодова
580,00

m3

5 бодова
580,00

m3

5 бодова
4.700,00

čas

20 бодова
3.700,00

čas

10 бодова
6.200,00

čas

5 бодова
4.500,00

čas

5 бодова
3.200,00

čas

5 бодова
370,00

m3

5 бодова
270,00

2 бода

kom
170,00
čas

3 бода

Понуђачу ВД »Југокоп-Подриње« д.о.о. Шабац са најнижим јединичним ценама за
сваку од 14 позиција из понуде додељује се максималан број бодова за конкретну
позицију.

Ранг листа понуђача:
Р.бр.
1.

Назив / име понуђача
ВД »Југокоп-Подриње« д.о.о. Шабац

бодови
100,00

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је понуда понуђача
ВД »Југокоп-Подриње« д.о.о. Шабац благовремена, одговарајућа и
прихватљива и предлаже наручиоцу да закључи оквирни споразум са једним понуђачем
на период до краја 2016. године од дана закључења споразума.

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да
Не

X

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о
закључењу оквирног споразума са једним понуђачем на период до краја 2016. године,
те је на основу законског овлашћења донело одлуку о закључењу оквирног споразума
са ВД »Југокоп-Подриње« д.о.о. Шабац.
.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети
захтев за заштиту права наручиоцу,
а копију истовремено доставља Републичкој комисији
у року од 10 дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки.
Одговорно лице:
Директор
Владимир Недељковић

