РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ 404-47/17-03
02.11.2017.
На основу члана 109 став 2 Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/12,14/15,
68/15) начелник Општинске управе општине Ћићевац доноси
ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ ОШ
„ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА“ СТАЛАЋ
БРОЈ НАБАВКЕ 13/17 У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Обуставља се поступак јавне набавке ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ
ЗГРАДЕ ОШ “ ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА“ СТАЛАЋ на основу Извештаја о стручној оцени понуда од
31.10.2017. јер је достављена понуда групе понуђача : ЗР“Крушевац Стакло“ из Крушевца
и Constructor Mil doo – носилац групе ЗР“Крушевац Стакло“ Крушевац,Поручника Божидара 23
неприхватљива јер нису достављена средства финансијског обезбеђења, односно банкарска
гаранција за озбиљност понуде као и писма о намерама банке за добро извшење посла и
отклањање грешака у гарантном року већ само потврда банке да је покренут поступак издавања
гаранције и писама
Образложење:
Наручилац је 28.09.2017. покренуо наведени поступак јавне набавке под заводним бројем
404-47/17-03.Дана 30.10.2017. Комисија је сачинила Записник о отварању понуда а 31.10.2017.
Извештај о стручној оцени понуда који гласи :
„Предмет јавне набавке јесу – РАДОВИ
Конто : 511 - позиција:109
Набавка је без партија.
Назив и ознака из општег речника:
. ОРН – 45420000 – Радови на уградњи столарије, 45400000 – Завршни грађевински радови
Критеријум за доделу дабавке је најнижа понуђена цена.
Записником о отварању понуда гласи:
„ На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку број 404-47/1703 од 28.09.2017. – Грађевински радови на енергетској санацији зграде ОШ“Војвода Пријезда“
Сталаћ.Позив за достављање понуда и Конкурсна документација објављени су на Порталу јавних
набавки и сајту општине дана 28.09.2017. као и у Сл.гласнику РС.
Предмет јавне набавке су радови.
Процењена вредност без ПДВ-а 11.096.510,оо а са ПДВ-ом – 13.315.812,оо
Назив и ознака из ОРН - 45400000 – Завршни радови,45420000 – Радови на уградњи
столарије
Критеријум за доделу јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Поступак отварања понуда спроводи се у канцеларији број 24 Општинске управе општине
Ћићевац са почетком у 12.30 часова дана 30.10.2017.
Отварање понуда спроводи Комисија за јавне набавке у саставу :
Мaријана Јовановић,председник
Нада Симић,члан

Милан Бошњаковић,члан
Благовремено,до 30.10.2017. до 12,00 часова примљена је понуда групе понуђача :
ЗР Крушевац Стакло,из Крушевца и Constructor Mil DOO Kрушевац
Број под којим је понуда заведена : 404-36/17-03-1 у 11,40 часова,дана 30.10.2017.
Отварању понуда н присуствују представник понуђача:по овлашћењу од 30.10.2017.Бранислав Илић лк.бр.002011079 испред групе понуђача и као посматрач поступка,Небојша
Милић.
Неблаговремених понуда није било.
Председник Комисије приступа отварању понудe :
Број понуде 251/17 од 30.10.2017.
Носилац групе понуђача: ЗР Крушевац стакло,Поручника Божидара 23,Крушевац
МБ – 55853681
ПИБ _ 102819989
Контакт особа: Илић Бранислав
Елек.адреса : krusevacstaklo@gmail.com
Телефон: 0642972728
Број рач.банке:155-28922-59 Халк Банк
Овлашћено лице: Илић Бранислав
Учесник у заједничкој понуди :
Constructor Mil doo
Aдреса : Kрушевац,Видовданска 139/11
MB-20343893
PIB-105231311
Koнтакт лице : Небојша Милић
Понуђач доставља следећу документацију :
Споразум о заједничком учешћу у ЈН бр.13/17 од 29.10.2017. Носилац је ЗР“Крушевац – Стакло“
пр.Зоран Илић
Изјава о упису понуђача на интернет страници АПР-а за оба понуђача из групе.(регистар понуђача)
Извештај о бонитету од 28.11.2016.
Биланс стања и биланс успеха за 2016.
Изјава о броју дана неликвидности : 0 са линком за претрагу података за оба понуђача
Пореска пријава ППП-ПД образац за оба понуђача
Лиценце са потврдом о важности
Образац М и уговр о раду за носиоца лиценце
Потврда банке(Халк Банке) да је покренут поступак издавања гаранције за озбиљност понуде и
писмо о намеранма за добро извршење посла као и отклањање грешака у гарантном року.
Понуда се подноси заједнички од стране наведених понуђача.Вредност понуде је 11.090.738,00
Без ПДВ-а а са ПДВ-ом 13.308.885,60
Рок плаћања 45 дана
Важење понуде 60 дана од дана отварања понуде
Извођење радова од дана увођења у посао – 60 календарских дана
Гарантни рок – 24 месеца од дана примопредаје радова
Изјаве о независној понуди
Обрасци изјаве о поштовању обавезе из чл.75.ст.2 ЗЈН

