ОШ’’ВАСА СТАЈИЋ’’НОВИ САД
Војводе Книћанина 12б
Број: 01-441/18
Датум: 09.05.2018.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/2012,14/15 и 68/15)
директор школе донео је
ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА
I Додељује се уговор за јавну набавку мале вредности услуга - Израда пројектно-техничке документације

за реконструкцију и проширења постојеће фискултурне сале, енергетску санацију објекта и уређење
дворишта, редни број ЈНМВ 7/2018;
Mod arhitekt d.o.o, Бранислава Бороте бр. 7,Нови Сад у заједничкој понуди са Institut za
Preventivu,zaštitu na radu,protivpožarnu zaštitu i razvoj, Краљевића Марка 11,Нови Сад
II Одлуку објавити на порталу јавних набавки и интернет старници наручиоца у року од три дана од дана
доношења исте.
Образложење:
1. Назив и адреса наручиоца ОШ „Васа Стајић“,Војводе Книћанина 12б, Нови Сад.

2. Предмет и вредност уговора о јавној набавци
Предмет јавне набавке мале вредности је набавка набавка услуга – Израда
пројектно-техничке документације за реконструкцију и проширења
постојећефискултурне сале, енергетску санацију објекта и уређење
дворишта -редни број ЈН МВ 7/2018
3. Процењена вредност јавне набавке износи 2.704.166,67 динара без пдв, за
коју се спроводи поступак јевен набавке мале вредности
4. По Јавном позиву број 03-344/18 објављеном на Порталу јавних набавки и
интернет старници наручиоца дана 18.04.2018. године;
Благовремено тј. до дана 30.04. 2018. године до 10,00 часова примљено је 2
понуде
Ред.
Број под којим је
Датум
Назив или шифра понуђача
Час
бр
понуда заведена
Пријема
Mod arhitekt d.o.o, Бранислава
Бороте бр. 7,Нови Сад у
заједничкој понуди са Institut
1.
08-401/18
30.04.2018
09,25
za Preventivu,zaštitu na
radu,protivpožarnu zaštitu i
razvoj,Краљевића Марка
11,Нови Сад
МАСТЕР ИНГ 6017
ДОО,Новосадског сајма
21/15,Нови Сад у заједничкој
понуди са QOIDDITA DOO
2
08-402/18
30.04.2018
09,42
BEOGRAD,Видска 25,11000
Београд и ŠIPING DOO
BEOGRAD, Драгана Ракића
20 е, Београд

На коверти у којој се налази понуда је означена на коју јавну набавку се понуда односи.
Неблаговремених понуда нема.
1. Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена и евентуални попусти
које нуди понуђач, подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума, а који се
могу нумерички приказати и евентуално други подаци из понуде (подаци се уносе за сваког
понуђача посебно), следећим редоследом:
Ред.
бр.
1.

Број под којим
је понуда
заведена
08-401/18 од
30.04.2018

Назив или
шифра
понуђача
Mod arhitekt
d.o.o, Бранислава
Бороте бр.
7,Нови Сад у
заједничкој
понуди са Institut
za
Preventivu,zaštitu
na
radu,protivpožarn
u zaštitu i razvoj,
Краљевића
Марка 11,Нови
Сад

Понуђена цена(без пдв) или евентуални
попусти / динари
- укупна цена без пдв: 2.600.000,00 динара
- пдв: 520.000,00 динара
- укупна цена са пдв: 3.120.000,00 динара
- рок важења понуде: 120 дана
- обим ангажовања подизвођача: нема
- начин давања понуде: Самостално
- понуда потписана и оверена: да
- рок извршења услуге: 35 радних дана од дана
увођења у посао
- рок плаћања – 45 дана
- Број објеката на којима су израђени
захтевани пројекти: Пројекте архитектуре-1
- Пројекте конструкције-1
- Пројекте хидротехничких инсталација-1
- Пројекте електро инсталација-1
- Пројекте машинских инсталација -1
- Пројекат заштите од пожара-1
- Елаборате енергетске ефикасности -1
Број школа:
- Пројекте архитектуре-3
- Пројекте конструкције-3
- Пројекте хидротехничких инсталација-3
- Пројекте електро инсталација-3
- Пројекте машинских инсталација -3
- Пројекат заштите од пожара-3
- Елаборате енергетске ефикасности-3
- Личне референце инжињера за захтеване
пројекте на објектима:
- Инжењера архитектуре са лиценцом 300 -2
- Инжењера грађевине, са лиценцом 310 или 311-2
- Инжењер машинства, са лиценцом 330-2
- Инжењер електротехнике, са лиценцом 350-2
- Инжењер енергетске ефикасности са лиценцом
381-2
- приложени докази о испуњености обавезних

и додатних услова

Ред.
бр.

Број под којим
је понуда
заведена

2.

08-402/18 од
30.04.2018

Назив или
шифра
понуђача
МАСТЕР ИНГ
6017
ДОО,Новосадско
г сајма
21/15,Нови Сад у
заједничкој
понуди са
QOIDDITA DOO
BEOGRAD,Видс
ка 25,11000
Београд и
ŠIPING DOO
BEOGRAD,
Драгана Ракића
20 е, Београд

Понуђена цена(без пдв) или евентуални
попусти / динари
- укупна цена без пдв: 2.303.000 динара
- пдв: 340.000,00 динара
- укупна цена са пдв: 2.763.000,00 динара
- рок важења понуде: 90 дана
- обим ангажовања подизвођача: нема
- начин давања понуде: Самостално
- понуда потписана и оверена: да
- рок извршења услуге: 35 радних дана од дана
увођења у посао
- рок плаћања – 45 дана
- Број објеката на којима су израђени
захтевани пројекти: Пројекте архитектуре-3
- Пројекте конструкције-3
- Пројекте хидротехничких инсталација-3
- Пројекте електро инсталација-3
- Пројекте машинских инсталација -3
- Пројекат заштите од пожара-3
- Елаборате енергетске ефикасности -3
Број школа:
- Пројекте архитектуре-2
- Пројекте конструкције-2
- Пројекте хидротехничких инсталација-2
- Пројекте електро инсталација-2
- Пројекте машинских инсталација -2
- Пројекат заштите од пожара-2
- Елаборате енергетске ефикасности-2
- Личне референце инжињера за захтеване
пројекте на објектима:
- Инжењера архитектуре са лиценцом 300 -2
- Инжењера грађевине, са лиценцом 310 или 311-2
- Инжењер машинства, са лиценцом 330-2
- Инжењер електротехнике, са лиценцом 350-2
- Инжењер енергетске ефикасности са лиценцом
381-2
- приложени докази о испуњености обавезних
услова. Нису достављени захтевани докази о
испуњености додатних услова за :
- 1 (једног) дипломираног

инжењера специјалисту енергетске ефикасности у
зградарству са лиценцом 381.
-Није достављена Изјава понуђача дата под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
има радно ангажоване захтеване инжињере чије је
референце навео у оквиру захтеваног пословног и
кадровског капацитета , а који ће учествовати у
изради пројекта који је предмет набавке и исти
оверити
и
потписати,са
навођењем
имена,презимена,стручним звањем и бројем личне
лиценце инжињера
- У споразуму о заједничком наступању није
извршена подела послова и то :
Није
наведено
ко
ради
пројекат
електроенергетских
инсталација,
хидротехничких инсталација и Елаборат енергетске
ефикасности .
5. Назив понуђачи чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
a) Као неодговарајуће одбијене су понуде понуђача: /
б) Као неприхватљивe одбијенe су понуде понуђача:
1.МАСТЕР ИНГ 6017 ДОО,Новосадског сајма 21/15,Нови Сад – Нису достављени захтевани докази о
испуњености додатних услова за :
- 1 (једног) дипломираног инжењера специјалисту енергетске ефикасности у зградарству са лиценцом 381 –
Члан 106.став 1. тачка 2. ЗЈН ( битан недостатак понуде)
-Није достављена Изјава понуђача дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да има радно
ангажоване захтеване инжињере чије је референце навео у оквиру захтеваног пословног и кадровског
капацитета , а који ће учествовати у изради пројекта који је предмет набавке и исти оверити и потписати,са
навођењем имена,презимена,стручним звањем и бројем личне лиценце инжињера Члан 106.став 1. тачка 2. ЗЈН
( битан недостатак понуде)
- У споразуму о заједничком наступању није извршена подела послова и то :
Није наведено ко ради пројекат електроенергетских инсталација, хидротехничких инсталација и Елаборат
енергетске ефикасности-Члан 81. став 4. тачка 2. ЗЈН.
6. Начин примене методологије доделе пондера:
Додела пондера извршена је сходно методологији утврђеној конкурсном документацијом,тако
да су понуђачи који су доставли прихватљиве и одговарајуће понуде оцењивани и рангирани на
следећи начин:
Критеријум за оцењивање понуда је: најнижа понуђена цена .
Ранг листа понуђача:
Ред.
Број

1.

Понуђач

Mod arhitekt d.o.o,
Бранислава Бороте бр.
7,Нови Сад у заједничкој
понуди са Institut za
Preventivu,zaštitu na
radu,protivpožarnu zaštitu i
razvoj, Краљевића Марка
11,Нови Сад

Понуђена цена без
пдв

Понуђена цена са пдв-ом

2.600.000,00 дин

3.120.000,00 дин

7. Назив понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија за јавне набавке , по спроведеном оцењивању и рангирању понуда, констатује да је
најповољнију понуду дао понуђач:
Mod arhitekt d.o.o, Бранислава Бороте бр. 7,Нови Сад, деловодни број понуде 08-401/18 oд 30.04.2018.
године. године те предлаже наручиоцу да за наведеног понуђача донесе одлуку ододели уговора у
скалду са чланом 108. ЗЈН и са наведеним понуђачем закључи уговор у законском року у складу са
чланом 112 став 1. ЗЈН.
Понуђач је понуду дао као заједничку са Institut za Preventivu,zaštitu na radu,protivpožarnu zaštitu i
razvoj, Краљевића Марка 11,Нови Сад .
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о предлогу одлуке за доделу уговора, те је
на основу овлашћења из члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12,14/15 и 68/15) донео одлуку као у диспозитиву
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Понуђач незадовољан одлуком може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања одлуке на
порталу јавних набавки
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ И САДРЖИНА ПОТВРДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12;,14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да
захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу
прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и
датум када је уплата таксе реализована);
(3) износ таксе из члана 156.став 1. тачка 2. ЗЈН чија се уплата врши износи 60.000 динара;
(4) број рачуна буџета за уплату таксе: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) модел и позив на број: 97 72018;
(7) сврха: такса за захтев за заштиту права понуђача за ЈНМВ 7/2018 наручиоца ‘‘ОШ’’Васа Стајић’’, Војводе Книћанина
12 б, Нови Сад
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге
напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте
елементе, за подносиоце захтева за заштиту права(корисници буџетских средстава и други корисници јавних средстава) који имају
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Јасмина Пастoњицки

