Брпј: 020-1769/10
Дана: 21.09.2015. гпдине
Нa oснoву шлaнa 108. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa („Службени гласник РС“, брпј 124/12 и
14/15 и 68/15), в.д. дeкaнa Teхнoлoщкoг фaкултeтa Нoви Сaд дпнпси

OДЛУКУ П ДПДЕЛИ УГПВПРА
У ПOСTУПКУ JAВНE НAБAВКE MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГА
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ – ИДЕЈНИХ РЕШЕОА КРПВА СТАРЕ ЗГРАДЕ И КРПВА
АМФИТЕАТРА ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ САД
РЕДНИ БРПЈ: ЈНМВ 32/15

УГOВOР СE ДOДEЉУJE ПOНУЂAЧУ ORBIS COMPANY DOO, са седищтем у Нпвпм Саду, Трг
републике брпј 18, ппнуда брпј: 143 пд 15.09.2015. гпдине кoд нaрушиoцa зaвeдeнa пoд брojeм:
020-1806 пд 17.09.2015. гпдине. Вреднпст дпдељенпг угпвпра изнпси 68.040,00 динара без ПДВ-а.
Пвај ппнуђаш је ппнуду ппднеп сaмoстaлнo.
Oбрaзлoжeоe
Нaрушилaц je дaнa 09.09.2015. гoдинe дoнeo Oдлуку o пoкрeтaоу пoступкa jaвнe нaбaвкe
мале вреднпсти, брoj 020-1769, за јавну набавку услуга – Израда технишке дпкументације –
идејних рещеоа крпва Старе зграде и крпва амфитеатра Технплпщкпг факултета Нпви Сад, редни
брпј: ЈНМВ 32/15.
Пoзив зa пoднoщeоe пoнуда и Кпнкурсна дпкументација oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних
нaбaвки и интeрнeт стрaници нaрушиoцa дaнa 09.09.2015. гoдинe.
Нaкoн спрoвeдeнoг пoступкa oтвaрaоa пoнудa и сaшиоaвaоa Зaписникa o oтвaрaоу
пoнудa брoj 020-1769/8 oд 18.09.2015. гoдинe, Кoмисиja зa jaвну нaбaвку (дaљe: Кoмисиja) je
приступилa струшнoj oцeни пoнудa, дaтoj у Извeщтajу п струшнпј пцени ппнуда брпј 020-1769/9 oд
18.09.2015. гoдинe.
У Извeщтajу o струшнoj oцeни пoнудa Кoмисиja je кoнстaтoвaлa слeдeћe:
1. Прeдмeт и прoцeоeнa врeднoст jaвнe нaбaвкe:
Прeдмeт jaвнe нaбaвкe je набавка услуга – Израда технишке дпкументације – идејних
рещеоа крпва Старе зграде и крпва амфитеатра Технплпщкпг факултета Нпви Сад.
Нaзив и oзнaкa из oпщтeг рeшникa нaбaвки: Услуге технишкпг прпјектпваоа – 71320000.
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Укупна прпцеоена вреднпст јавне набавке, без пбрашунатпг ппреза на дпдату вреднпст,
изнпси 450.000,00 динара.
2. Пoдaци из плaнa нaбaвки кojи сe oднoсe нa прeдмeтну jaвну нaбaвку:
Средства за предметну набавку предвиђена су у Четвртпј измени и дппуни финансијскпг
плана Технплпщкпг факултета Нпви Сад за 2015. гпдину, 020-1428 пд 17. јуна 2015. гпдине и
Шестпј измени и дппуни финансијскпг плана Технплпщкпг факултета Нпви Сад за 2015. гпдину,
брпј: 020-1678 пд 21. августа 2015. гпдине у пквиру дела 423500 – Струшне услуге; кпнтп 423599 –
Пстале струшне услуге - услуге израде прпјеката, планирани изнпс на кпнту за 2015. гпдину је
17.680.000,00 динара, изнпс на кпнту за предметну набавку 540.000,00 динара (извпр
финансираоа 01 – прихпди из бучета, изнпс пд 360.000,00 динара извпр финансираоа 04 –
сппствени прихпди бучетских кприсника, изнпс пд 180.000,00 динара).
Набавка наведених услуга предвиђена је Четвртпм изменпм и дппунпм Плана јавних
набавки и плана набавки на кпје се закпн не примеоује Технплпщкпг факултета Нпви Сад за 2015.
гпдину, брпј: 020-1429/1 пд 17. јуна 2015. гпдине и Шестпм изменпм и дппунпм Плана јавних
набавки и плана набавки на кпје се закпн не примеоује Технплпщкпг факултета Нпви Сад за 2015.
гпдину, брпј: 020-1679 пд 21. августа 2015. гпдине, ппд називпм Израда технишке дпкументације –
идејних рещеоа крпва Старе зграде и крпва амфитеатра Технплпщкпг факултета Нпви Сад. Редни
брпј јавне набавке за текућу гпдину: 1.2.17.
Разлпзи и пправданпст јавне набавке: Нарушилац планира предметну набавку збпг пптребе
за санацијпм крпва, а за кпју је имајући у виду пдредбе Закпна п планираоу и изградои
неппхпдна израда технишке дпкументације пднпснп израда идејнпг рещеоа ради прибављаоа
лпкацијских услпва.
Прпцеоена вреднпст, утврђена је анализпм тржищта пднпснп прикупљаоем цена пд
пптенцијалних ппнуђаша.
3. Oдступaоa oд плaнa нaбaвки сa oбрaзлoжeоeм:
Oдступаоe пд усвпјенпг плана јавних набавки сe oглeдa у прoмeни врсте пoступкa.
Нарушилац је првпбитнп Планпм набавки пдредип спрпвпђеое птвпренпг ппступка за предметне
услуге, али се, имајући у виду да прпцеоена вреднпст истпврсних набавки на гпдищоем нивпу
није већа пд 5.000.000,00 динара, ппределип да предметну набавку спрпведе у ппступку јавне
набавке мале вреднпсти.
4. Рaзлoзи и oкoлнoсти кoje oпрaвдaвajу примeну пoступкa мaлe врeднoсти:
Прпцеоена вреднпст јавне набавке је у пквиру закпнскпг изнпса за спрпвпђеое ппступка
јавне набавке мале вреднпсти.
5. Oснoвни пoдaци o другoм нaрушиoцу сa кojим сe спрoвoди пoступaк jaвнe нaбaвкe:
Нарушилац не спрпвпди ппступак јавне набавке са другим нарушипцем.
6. Блaгoврeмeнo, oднoснo дo дана 18.09.2015. гoдинe дo 09,00 шaсoвa примљeнo је 6 (щест)
пoнуда.
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7. Oснoвни пoдaци o пoнуђaшимa:
Ред.
бр.

Брoj пoд кojим je
пoнудa зaвeдeнa

1.

020-1804

2.

020-1806

3.

020-1807

4.

020-1809

5.

020- 1810

6.

020-1811

Нaзив и сeдищтe пoнуђaшa
КРИП ИНЖЕОЕРИНГ ДПП БЕПГРАД
Трнска брпј 4
11000 Бепград
ORBIS COMPANY DOO
Трг републике брпј 18
21000 Нпви Сад
ANDZOR ENGINEERING DOO
Иве Андрића брпј 13
21000 Нпви Сад
WINGRAP DOO NOVI SAD
Нарпднпг фрпнта брпј 75
21000 Нпви Сад
KONING DOO
Данила Кища брпј 7
2100021000 Нпви Сад
ДПП ДПМ ПРПЈЕКТ
Васе Пелагића брпј 13
21000 Нпви Сад

Дaтум приjeмa

Чaс
приjeмa

17.09.2015.

08,30

17.09.2015.

10,45

17.09.2015.

11,50

18.09.2015.

08,00

18.09.2015.

08,35

18.09.2015.

08,40

8. Пoнудe кoje су oдбиjeнe, рaзлoзи зa оихoвo oдбиjaоe и пoнуђeнa цeнa тих пoнудa:
Ппнуда брпј ПП-20/2015 пд 17.09.2015. гпдине, ппнуђаша WINGRAP DOO NOVI SAD,
Нарпднпг фрпнта брпј 75, Нпви Сад, кпд Нарушипца заведена ппд брпјем 020-1809 пд 18.09.2015.
гпдине, пдбијена је кап неприхватљива.
У складу са шланпм 107. став 1. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 124/12,
14/15 и 68/15), ппнуда ппнуђаша WINGRAP DOO NOVI SAD је пдбијена кап неприхватљива с
пбзирпм да ппнуђена цена без ПДВ-а, у ппнуди пвпг ппнуђаша прелази изнпс прпцеоене
вреднпсти за предметну јавну набавку.
Ппнуђена цена из ппнудe ппнуђаша WINGRAP DOO NOVI SAD изнпси 824.242,00 динара без
ПДВ-а.
Прпцеоена вреднпст предметне јавне набавке изнпси 450.000,00 динара без ПДВ-а.
9. Критeриjум зa дoдeлу угoвoрa:
Критеријум за дпделу угпвпра за предметну јавну набавку је најнижа ппнуђена цена.
10. Рaнг листa прихвaтљивих пoнудa примeнoм критeриjумa зa дoдeлу угoвoрa:
Ред.
бр.

Нaзив и сeдищтe пoнуђaшa

Ппнуђена цена
(динара без ПДВ-а)

1.

ORBIS COMPANY DOO
Трг републике брпј 18
21000 Нпви Сад

68.040,00

3

KONING DOO

fraxuna Krua 6poj 7
2100021000 Hoar Cag

2.

ANDZOR ENGINEERING DOO
klee An4prha 6poj 13

3.

1,44.228,00

289.000,00

21000 Hoar Ca4
AOO AOM nPOJEK'|
Bace Ilenarrha

4,

21000 Hoar

6poj

13

Ca,q

KPiln ilHIHEFbEPHHT AOO EEOTPM
Tpxcxa 6poj4
1L000 6eorpa4

5.

436.200,00

450.000,00

11. Ilonyfiav xojeu ce 4o4eruyje yroBop:

Korwcwja, nocre crpyqHe oqeHe noHyAa, xoxcraryje 4a

je xajnoeoruxuja

noHyAa noxy[aua

y Hoeom Ca4y, Tpr peny6nraxe 6poj 18, noHy4a 6poj: 143 o4
15.09.2015. roAuHe xo.q Hapyqrloqa 3aBeAeHa noA 6pojervr: 020-1806 og 17.09.2Q15. ro4uHe, vnja
noxy[exa qeHa r3Hocu 68.040,00 AilHapa 6ea flflB-a, re npeAna]He oAroBopHoM nNL{y Hapyqhoqa Aa
oaom noxyfai{y AoAenr yroBop.
Oeaj noxyfau je nony4y noAHeo caMocranHo.

ORBIS COMPANY DOO, ca ceAhurreM

O4rooopxo arqe Hapyqr4oqa npxxBarrno je npe4,ror Komrcrje, re je Ha ocHoBy 3aKoHcKor
oenauherba AoHeno OAlyxy o AoAenu yroBopa, Kao y AlacnosrruBy.

NOYKA O NPABHOM.fiEKY:

Ilporre oBe ogyxe nony[av

Moxe
noiqHeru 3axreB 3a 3auTrry npaBa y poKy

oA ner

AaHa o.q .qaHa FbeHor
o6jaaruraearua Ha Iloprany jaexux
xa6aexr. 3axree ce noAHoo4 Hapyuuoqy,

a ronuja ce xcroBpeMeHo AocraB/ba
Peny6nuu xo j xotwcuju 3a

3a

urury

y nocrynqrMa jaexrx xa6asxr.

n pa Ba

3aaapro

