Број: 404-20/2017
Датум: 09.05.2017.године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (даље: Закон), члана 44. Ст.1 тачка 5.
Закона о локалној самоуправи (Сл.Гласник РС бр.129/07) и чл.33 ср.1 тачка 5. Статута Општине
Власотинце (Сл.Гласник града Лесковца бр.12/08 и 24/11), председник општине Власотинце
доноси:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
ЈН. 404-20/2017 ЕВ.БР. 1.3.2
Изградња – продужење магистралног водоводног цевовода у МЗ Стајковце-II фаза,

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР ПОНУЂАЧУ
ГЗЗ Пионир-Власотинце, чија је понуда код наручиоца заведена под бројем: број 74-04, од
21.03.2017.године, благовремена, одговарајућа, прихватљива и најповољнија.
Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број: 404-20-6/2017 од 08.05.2017. године који је
сачинила Комисија за јавну набавку образована решењем број: 01-02-87 од 10.03.2017. године.,
те предлаже наручиоцу да додели уговор ГЗЗ Пионир-Власотинце, Укупна понуђена цена
без ПДВ-а: 6.975.744,00 динара.

Образложење
I. Предмет јавне набавке сурадови, Изградња – продужење магистралног водоводног
цевовода у МЗ Стајковце-II фаза, Отворени поступак ЈН бр. Р - 1.3.2/2017

II.Назив и ознака из Општег речника набавке: 45232150-рад.у вези са цевов.за дистр.воде
III. Јавна набавка услуга је евидентирана под редним бројем у-1.3.2 /2017 .годину.
IV. Средства за јавну набавку предвиђена су Одлуком о буџету Општине Власотинце за 2017
годину („Сл. гласник града Лесковца“ ,бр. 52/16) у оквиру раздела 5.01-Општинска управа;
функција 630-водоснабдевање; економска класивикација 51 –Зграде и грађевински објекти.
Јавна набавка је предвиђена у плану набавки наручиоца-Општинска управа за 2017 годину
, у делу ЈАВНЕ НАБАВКЕ-РАДОВИ, под редним бројем 1.3.2/2017.

V. Прпцеоена вреднпст предметне јавне набавке изнпси 9.583.333,34 динара без
ПДВ-а
VI. Разлози и околности које оправдавају примену поступка (ако је спроведен поступак
који није отворен или рестриктивни поступак): нема. .
VII. Основни подаци о наручиоцу са којим се поступак јавне набавке спроводи заједно у
складу са чланом 50. Закона: нема.
VIII Број понуђача
У поступку јавне набавке је учествовало 8 (осам) понуђача

IX. Основни подаци о понуђачима

Р. Б.

Број под
којим је
понуда
заведена

1.

04-125

2.

04-126

3

04-127

4

04-128

5

04-129

6

04-130

7

04-131

8

04-132

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача

Датум
пријема

Час
пријема

„BULEVARCOOP“DOO, Нови Сад
Група понуђача, ТРАЦЕ ПЗП ВРАЊЕ ДОО И ХСВ
ДОО, Власотинце
Група понуђача „ЈУГОГРАДЊА“ДОО Бојник и
DOO“INSTEL INŽENJERING“ Нови Сад
Заједичка понуда-MDS INŽENJERING DOO I
Bulevar Company doo, Нови Сад

20.04.2017

09,23

20.04.2017

10,15

20.04.2017

10,17

20.04.2017

10,30

АД“ЦРНА ТРАВА“Лесковац
Заједничка понуда„ПОСЛОВНОСТ“
ДОО,Ниш,Пресек доо,Ниш и md Univerzal Turs
doo,Ниш

20.04.2017

10,52

20.04.2017

10,45

GZZ“PIONIR“Власотинце
Заједничка понуда,SZR „EUROCOP“ВинарцеЛесковац и VP „ĆUPRIJA“ AD Ћуприја

20.04.2017

10,50

20.04.2017

10,53

X. Подаци о понудама

Р. Б.

1.

Број под
којим је
понуда
заведена

04-.125

Назив и седиште понуђача/шифра
понуђача
„BULEVARCOOP“DOO, Нови Сад

Датум
пријема

20.04.2017

Час
пријема

09,23

Понуда поднета: као заједничка
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 7.077.429,00 динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом:8.492.914,80 динара
Рок важења понуде: 90 дана
Аванс: 50%

Р. Б.

2.

Број под
којим је
понуда
заведена

04-126

Назив и седиште понуђача/шифра
понуђача
Група понуђача, ТРАЦЕ ПЗП ВРАЊЕ ДОО И
ХСВ ДОО, Власотинце

Датум
пријема

20.04.2017

Час
пријема

10,15

Понуда поднета:, као заједничка
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 8.329.220,00 динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом:9.995.064,00 динара
Рок важења понуде: 90 дана
Аванс: без аванса

Р. Б.

3

Број под
којим је
понуда
заведена

04-127

Назив и седиште понуђача/шифра
понуђача
Група понуђача „ЈУГОГРАДЊА“ДОО Бојник и
DOO“INSTEL INŽENJERING“ Нови Сад

Понуда поднета:, као заједничка
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 8.549.930,00 динара

Датум
пријема

20.04.2017

Час
пријема

10,17

2

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом:10.259.922,00 динара
Рок важења понуде: 90 дана
Аванс: без аванса

Р. Б.

4

Број под
којим је
понуда
заведена

04-128

Назив и седиште понуђача/шифра
понуђача
Заједичка понуда-MDS INŽENJERING DOO I
Bulevar Company doo, Нови Сад

Датум
пријема

20.04.2017

Час
пријема

10,30

Понуда поднета:, као заједничка
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 9.996.475,00 динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом:11.995.770,00 динара
Рок важења понуде: 90 дана
Аванс: 50%

Р. Б.

5

Број под
којим је
понуда
заведена

04-129

Назив и седиште понуђача/шифра
понуђача
АД“ЦРНА ТРАВА“Лесковац

Датум
пријема

20.04.2017

Час
пријема

10,52

Понуда поднета:, као заједничка
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 7.499.486,00 динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом:8.999.383,20 динара
Рок важења понуде: 90 дана
Аванс: 50%

Р. Б.

6

Број под
којим је
понуда
заведена

04-130

Назив и седиште понуђача/шифра
понуђача

Датум
пријема

Заједничка понуда„ПОСЛОВНОСТ“
ДОО,Ниш,Пресек доо,Ниш и md Univerzal
Turs doo,Ниш

20.04.2017

Час
пријема

10,45

Понуда поднета:, као заједничка
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 6.460.910,00 динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом:7.530.092,00 динара
Рок важења понуде: 90 дана
Аванс: 50%

Р. Б.

7

Број под
којим је
понуда
заведена

04-131

Назив и седиште понуђача/шифра
понуђача
GZZ“PIONIR“Власотинце

Датум
пријема

20.04.2017

Час
пријема

10,50

Понуда поднета:, као заједничка
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 6.975.744,00 динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом:8.370.892,80 динара
Рок важења понуде: 90 дана
Аванс: 50%
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Р. Б.

8

Број под
којим је
понуда
заведена

04-132

Назив и седиште понуђача/шифра
понуђача
Заједничка понуда,SZR „EUROCOP“ВинарцеЛесковац и VP „ĆUPRIJA“ AD Ћуприја

Датум
пријема

20.04.2017

Час
пријема

10,53

Понуда поднета:, као заједничка
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 6.112.990,00 динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом:7.335.580,04 динара
Рок важења понуде: 90 дана
Аванс: 50%
XI. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда
1. Понуда понуђача „BULEVARCOOP“DOO, Нови Сад, је одбијена сходно чл. 106. тачка 2)
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), из разлога што нису
поднети конкурсном документацијом предвиђени докази о испуњавању додатних услова у
погледу техничког капацитета, с обзиром да нису приложене очитане саобраћајне дозволе
и фотокопије полисе осигурања за ваљак и багер. Понуђена цена износи 7.077.429,00
динара без ПДВ-а.
2. Понуда понуђача ТРАЦЕ ПЗП ВРАЊЕ ДОО И ХСВ ДОО, Власотинце је одбијена сходно
чл. 106. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), из
разлога што нису поднети конкурсном документацијом предвиђени докази о испуњавању
додатних услова у погледу техничког капацитета, с обзиром да није приложена очитана
саобраћајна дозвола и фотокопија полисе осигурања за скип. Понуђена цена износи
8.329.220,00,00 динара без ПДВ-а.
3. Понуда „ЈУГОГРАДЊА“ДОО Бојник и DOO“INSTEL INŽENJERING“ Нови Сад је одбијена
сходно чл. 106. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15), из разлога што нису поднети конкурсном документацијом предвиђени докази о
испуњавању додатних услова у погледу техничког капацитета, с обзиром да нису
приложене очитане саобраћајне дозволе и фотокопије полиса осигурања за багер, скип и
ваљак. Понуђена цена износи 8.549.930,00,00 динара без ПДВ-а.
4. Понуда понуђача MDS INŽENJERING DOO I Bulevar Company doo, Нови Сад- је одбијена
јер прелази процењену вредност јавне набавке . Понуђена цена износи 9.996.475,00 динара
без ПДВ-а.
5. Понуда понуђача „ПОСЛОВНОСТ“ ДОО, Ниш- Пресек доо,Ниш и md Univerzal Turs
doo,Ниш је одбијена сходно чл. 106. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), из разлога што нису поднети конкурсном документацијом
предвиђени докази о испуњавању додатних услова у погледу техничког капацитета, с
обзиром да нису приложене очитане саобраћајне дозволе и фотокопије полиса осигурања
за багер и ваљак. Понуђена цена износи 6.460.910,00 динара без ПДВ.
6. Понуда понуђача: SZR „EUROCOP “Винарце-Лесковац и VP „ĆUPRIJA“ AD Ћуприја је
одбијена сходно чл. 106. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15), из разлога што нису поднети конкурсном документацијом предвиђени докази
о испуњавању додатних услова у погледу техничког капацитета, с обзиром да нису
приложене очитане саобраћајне дозволе и фотокопије полиса осигурања за багер, скип и
ваљак. Понуђена цена износи 6.112.990,00 динара без ПДВ.
XIII. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума- „Најнижа цена“.
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XIV. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора
Редни
број на
ранг
листи

Назив понуђача

понуђена цена

1.

GZZ“PIONIR“Власотинце

6.975.744,00 динара

2.

АД“ЦРНА ТРАВА“Лесковац

7.499.486,00 динара

XV. Понуђач коме се додељује уговор
Комисија за јавну набавку констатује да је понуда понуђача GZZ“PIONIR“Власотинце,
код наручиоца заведена под бројем: 04-131 од 20.04.2017.године, благовремена, одговарајућа,
прихватљива и најповољнија, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор.
XVI. Подизвођач:
Нема подизвођача
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев
за заштиту права у року од 10 дана од дана
објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев
се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права
у поступцима јавних набавки,.
Објавити:
-На Порталу јавних набавки и сајту општине

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Тодоровић
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