Република Србија
ОПШТИНА ПРИБОЈ
бр: 06-125 ЈНВВ-П бр. 404-20/16
13.04.2017. год.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр. 06-124 од 13.04.2017.
године за јавну набавку - Реконструкција крова и фасадне столарије на крову
управне зграде у Слободној зони у општини Прибој, председник Општине Прибој
доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
1. УСВАЈА СЕ Извештај комисије о стручној оцени понуда бр. 06-124 од
13.04.2017. год. за јавну набавку радова - Реконструкција крова и фасадне
столарије на крову управне зграде у Слободној зони у општини Прибој,
спроведену у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење
понуда, сходно члану 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
2. Уговор о јавној набавци предметних радова додељује се понуђачу СЗР
„Линија“ Ваљево, бр. понуде 01-1283 од 06.04.2017. године.
3. Укупна вредност уговора износи 17.498.000,00 дин. (без ПДВ-а).
4. Ову одлуку објавити на порталу Управе за јавне набавке у року од три (3) дана
од дана доношења.
Образложење
Одлуком председника Општине Прибој бр. 06-239 од 21.10.2016. год. покренут је
отворени поступак јавне набавке - Реконструкција крова и фасадне столарије на
крову управне зграде у Слободној зони у општини Прибој, ЈНВВ бр. 404-20/16.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на порталу
Управе за јавне набавке дана 21.10.2016. године.
Комисија за јавну набавку је у Извештају о стручној оцени понуда бр. 06-263/1 од
01.12.2016. године као одговарајуће и прихватљиве оценила понуде понуђача СЗР
„Линија“ Добривојевић Зоран предузетник, Ваљево и „Dekor invest“ д.о.о. Прибој. На
основу овог Извештаја, донета је Одлука о додели уговора бр. 06-281 од 01.12.2016.
год. којом се уговор о извођењу предметних радова додељује понуђачу СЗР „Линија“ из
Ваљева.
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На ову одлуку, а по основу јавне набавке у отвореном поступку - Реконструкција
крова и фасадне столарије на крову управне зграде у Слободној зони у општини
Прибој, понуђач „Dekor invest“ д.о.о. Прибој, као овлашћени представник групе
понуђача „Dekor invest“ д.о.о. Прибој и „Примат“ д.о.о. Ужице, благовремено је поднео
захтев за заштиту права, заведен код наручиоца под бр. 01-3703 од 12.12.2016. год.
Поступајући у складу са Решењем Републичке комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки бр. 4-00-1779/2016 од 20.02.2017. год, Комисија за јавну
набавку ЈНВВ бр. 404-20/16 је извршила нову стручну оцену понуда. Обзиром да нису
испуњени услови за доношење oдлуке о додели уговора, наручилац је одлуком бр. 0685 од 14.03.2017. год. обуставио поступак јавне набавке.
Имајући у виду наведено, наручилац се определио за спровођење преговарачког
поступка са објављивањем позива за подношење, на основу члана 35. став 1. тачка 1.
Закона о јавним набавкама. Наручилац је упутио позив за подношење понуда само
понуђачима који су учествовали у наведеном обустављеном поступку да допуне своје
понуде тако да их учине прихватљивим.
Позив за допуну понуда објављен је на порталу Управе за јавне набавке и на сајту
наручиоца www.priboj.rs дана 30.03.2017. године.
До истека рока за подношење понуда, 06.04.2017. године до 12,00 часова, примљене
су понуде следећих понуђача и то:
Ред.
бр.

Број по којим је
понуда заведена

1.

01-1283

2.

01-1284

3.

Назив или шифра
подносиоца понуде

СЗР „Линија“ Ваљево

датум
пријема

час

06.04.2017.

11,15 h

„Рапид продукт“ д.о.о. Ваљево

06.04.2017.

11,16 h

01-1285

„Dekor invest“ д.о.о. Прибој

06.04.2017

11,34 h

4.

01-1286

СЗР „Алу-терм“ Бајина Башта

5.

01-1287

06.04.2017

ГР„Ровчанин-инжењеринг“ Пријепоље 06.04.2017

11,44 h
11,52 h

Комисија за јавну набавку образована Решењем наручиоца бр. 06-107 од
29.03.2017. године, приступила је јавном отварању понуда дана 06.04.2017. године, са
почетком у 12,15 часова, у просторијама Канцеларије за локални економски развој,
улица 12. јануар бр. 5, у присуству представника понуђача „Dekor invest“ д.о.о.
Прибој,
„Рапид продукт“ д.о.о. Ваљево, ГР„Ровчанин-инжењеринг“, СЗР
„Линија“ Ваљево и СЗР „Алу-терм“ Бајина Башта, о чему је вођен записник бр.06109 од 06.04.2017. године.
Неблаговремених понуда није било.
Комисија за јавну набавку је приступила отварању понуда према датуму и
времену подношења и у записнику констатовала следеће податке из „Обрасца понуде“:
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1.Број под којим је понуда заведена:

01-1283

Назив или шифра подносиоца понуде: СЗР „Линија“ Ваљево
Понуђена цена и евентуални попусти:

17.854.130,00 дин. без ПДВ-а

Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума: најнижа цена
Други подаци из понуде:
Наступа као група понуђача са ГП “Компресор-инг“ д.о.о. Ваљево; рок
извођења радова: 90 календарских дана од дана увођења у посао; начин
плаћања: по испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној
ситуацији, и у року од 28 дана од дана подношења исте; рок важења понуде:
најмање 90 дана од дана отварања понуда; гарантни рок: 2 године од дана
примопредаје радова и потписивања записника о примопредаји.
2. Број под којим је понуда заведена:

01-1284

Назив или шифра подносиоца понуде:

„Рапид продукт“ д.о.о. Ваљево

Понуђена цена и евентуални попусти:

18.760.774,00 дин. без ПДВ-а

Наступа као група понуђача са ГП „Трем градња“ д.о.о. Ваљево; рок
извођења радова: 90 календарских дана од дана увођења у посао; начин
плаћања: по испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној
ситуацији, и у року од 28 дана од дана подношења исте; рок важења понуде:
најмање 90 дана од дана отварања понуда; гарантни рок: 2 године од дана
примопредаје радова и потписивања записника о примопредаји.
3. Број под којим је понуда заведена:

01-1285

Назив или шифра подносиоца понуде:

„Dekor invest“ д.о.о. Прибој

Понуђена цена и евентуални попусти:

26.133.634,80 дин.без ПДВ-а

Наступа као група понуђача са „Примат“ д.о.о. Ужице; рок извођења радова:
90 календарских дана од дана увођења у посао; начин плаћања: по
испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, и
у року од 28 дана од дана подношења исте; рок важења понуде: најмање 90
дана од дана отварања понуда;гарантни рок: 2 године од дана примопредаје
радова и потписивања записника о примопредаји.
4. Број под којим је понуда заведена:

01-1286

Назив или шифра подносиоца понуде:

СЗР „Алу-терм“ Бајина Башта

Понуђена цена и евентуални попусти:

22.302.410,00 дин.без ПДВ-а

Наступа самостално; рок извођења радова: 90 календарских дана од дана
увођења у посао; начин плаћања: по испостављеним и овереним привременим
ситуацијама и окончаној ситуацији, и у року од 28 дана од дана подношења исте;
рок важења понуде: најмање 90 дана од дана отварања понуда; гарантни рок:
2 године од дана примопредаје радова и потписивања записника о
примопредаји.
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5. Број под којим је понуда заведена:

01-1287

Назив или шифра подносиоца понуде: ГР„Ровчанин-инжењеринг“ Пријепоље
Понуђена цена и евентуални попусти:

23.719.170,00 дин.без ПДВ-а

Наступа као група понуђача са Д.О.О. „ХБСС“ Пријепоље; рок извођења
радова: 90 календарских дана од дана увођења у посао; начин плаћања: по
испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, и
у року од 28 дана од дана подношења исте; рок важења понуде: најмање 90
дана од дана отварања понуда; гарантни рок: 2 године од дана примопредаје
радова и потписивања записника о примопредаји.
Комисија је ценила примедбу понуђача „Dekor invest“ д.о.о. Прибој да чланови
комисије нису читали све елементе понуде које ће касније вредновати. Сходно чл. 104.
став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
приликом отварања понуда наручилац не може да врши стручну оцену понуде, док став
2. истог члана каже да овлашћени представник понуђача има право да приликом
отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању
понуда.
Јавно отварање понуда завршено је у 12,55 часова.
Обзиром да је комисија констатовала да све поднете понуде садрже доказе
тражене конкурсном документацијом, не улазећи при том у формално - правну
исправност, нити у испитивање садржине достављених доказа, позвала је овлашћене
представнике понуђача да у преговарачком поступку понуде коначну цену предметних
радова (без ПДВ-а). Преговарачки поступак обављен је писаним путем, применом
једног корака, уз вођење записника о преговарању бр.06-110 од 06.04.2017. год., тако
што су се овлашћени представници понуђача писано изјаснили попунивши Образац
понуде који су предали комисији.
цене:
Ред.
бр.

По спроведеном првом кругу преговарања, комисија је констатовала понуђене

Назив понуђача

Понуђена цена
(без ПДВ-а)

1.

СЗР „Линија“ Ваљево

17.498.000,00

2.

„Рапид продукт“ д.о.о. Ваљево

16.850.000,00

3.

„Dekor invest“ д.о.о. Прибој

26.133.634,80

4.

СЗР „Алу-терм“ Бајина Башта

22.000.000,00

5.

ГР„Ровчанин-инжењеринг“ Пријепоље

23.719.170,00
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Након спроведеног поступка преговарања, комисија је констатовала следеће:
Ред.
бр.

Назив понуђача

Понуђена цена
пре преговарања
(без ПДВ-а)

Понуђена цена
после преговарања
(без ПДВ-а)

1.

СЗР „Линија“ Ваљево

17.854.130,00

17.498.000,00

2.

„Рапид продукт“ д.о.о. Ваљево

18.760.774,00

16.850.000,00

3.

„Dekor invest“ д.о.о. Прибој

26.133.634,80

26.133.634,80

4.

СЗР „Алу-терм“ Бајина Башта

22.302.410,00

22.000.000,00

5.

ГР„Ровчанин-инжењеринг“

23.719.170,00

23.719.170,00

Пријепоље

Овлашћени представници понуђача нису имали примедбе на поступак
преговарања.
Поступак преговарања је завршен у 13,40 часова.
Комисија за јавну набавку у поступку прегледа и стручне оцене понуда
констатовала је следеће:
Наручилац:

Општина Прибој, ул. 12. јануар бр. 108

Врста поступка: Предметна јавна набавка спроводи се у преговарачком
поступку са објављивањем позива за подношење понуда у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Основ за примену преговарачког поступка са објављивањем позива за
подношење понуда је члан 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) јер су у претходно спроведеном отвореном поступку
поднете све неприхватљиве понуде.
Предмет јавне набавке: радови - Реконструкција крова и фасадне столарије
на крову управне зграде у Слободној зони у општини Прибој, ЈНВВ-П бр.
404-20/16.
Укупна процењена вредност (без ПДВ-а) јавне набавке: 26.138.059,00 дин.
Вредност уговора (без ПДВ-а):

17.498.000,00 дин.

Вредност уговора (са ПДВ-ом):

20.997.600,00 дин.
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Назив и ознака из општег речника набавки:
- 45420000 - радови на уградњи столарије
- 45261910 - радови на поправци крова
допунски речник: IА13 - реконструкција
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15) прописано је „прихватљива понуда је понуда која је
благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе
понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке“.
Чланом 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15) прописано је „одговарајућа понуда је понуда која је
благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке
спецификације“.
Чланом 107. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15) прописана је дужност наручиоца да у поступку јавне набавке, пошто
прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Назив, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
1. Понуда понуђача „Рапид продукт“ д.о.о. Ваљево, који је наступао заједно
са ГП „Трем градња“ д.о.о. Ваљево, одбијена је као неодговарајућа у
смислу члана 3. став 1. тачка 32) а у вези са чл.107. ЗЈН, из следећих разлога:
Конкурсном документацијом за ЈНВВ–П бр. 404-20/16 у Прилогу III Услови за учешће
у поступку јавне набавке, Спецификацији столарије и Предмеру радова је захтевано да
се тражене вредности коефицијената пролаза топлоте постигну применом различитих
пакета двослојног стакла, односно, на позицији прозора стаклом d=4+12+4 mm, на
позицији врата двоструким стаклом дебљине 4+15+4 mm, а на позицији излога
двоструким стаклом дебљине 4+16+4 mm.
Понуђач „Рапид продукт“ д.о.о. Ваљево је на свим позицијама применио двослојно
стакло d=4+16+4 mm, што није у складу са захтевима из Спецификације столарије и
Предмера радова на позицијама прозора. На тим позицијама је било неопходно
уградити стакло дебљине 4+12+4 mm.
Такође, у Шеми столарије захтевано је да доње зоне излога буду затворене термоизолованим панелом, а понуђач „Рапид продукт“ д.о.о. Ваљево на тим позицијама није
предвидео употребу панела већ је дате позиције у потпуности застаклио. С тим у вези, у
прорачуну коефицијената пролаза топлоте на позицијама излога и врата, понуђач није
примењивао коефицијенте пролаза топлоте за панел већ за стаклопакет.
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2. Понуда понуђача „Dekor invest“ д.о.о. Прибој, који је наступао заједно са
„Примат“ д.о.о. Ужице одбијена је као неодговарајућа у смислу члана 3.
став 1. тачка 32) а у вези са чл.107. ЗЈН из следећег разлога:
Конкурсном документацијом за ЈНВВ–П бр. 404-20/16 у Прилогу III Услови за учешће
у поступку јавне набавке, Спецификацији столарије и Предмеру радова је захтевано да
се тражене вредности коефицијената пролаза топлоте постигну применом различитих
пакета двослојног стакла, односно, на позицији прозора стаклом d=4+12+4 mm, на
позицији врата двоструким стаклом дебљине 4+15+4 mm, а на позицији излога
двоструким стаклом дебљине 4+16+4 mm.
Понуђач „Dekor invest“ д.о.о. Прибој је на свим позицијама применио двослојно стакло
d=4+16+4 mm, што није у складу са захтевима из Спецификације столарије и Предмера
радова на позицијама прозора. На тим позицијама је било неопходно уградити стакло
дебљине 4+12+4 mm.

3. Понуда понуђача СЗР „Алу-терм“ Бајина Башта, одбијена је као
неодговарајућа у смислу члана 3. став 1. тачка 32) а у вези са чл.107. ЗЈН из
следећег разлога:
У Техничком опису предвиђено је да се прозори израде од елоксираних
алуминијумских профила са термо прекидом, застакљених двоструким
нискоемисионим стаклом d=4+12+4 mm са максималмним коефицијентом пролаза
топлоте max. 1,5W/m2K, док је понуђач понудио 1,51W/m2K, те прорачун
коефицијента пролаза топлоте на позицији 18 не задовољава тражену вредност.
Понуђач није доставио податке о алуминијумским профилима које намерава уградити,
односно у прорачуну коефицијента пролаза топлоте за појединачне позиције користи
коефицијент 1,4 W/m2K за АЛ профил а доставио је атест за профил ALT 11
произвођача PROALT, чији је коефицијент пролаза топлоте 2,0 W/m2K.
Критеријум за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“ / без
ПДВ-а/ , сходно члану 85. став 1. тачка 2) ЗЈН, под условом да је понуђач испунио све
услове предвиђене Законом и конкурсном документацијом, и да понуђена цена не
прелази износ понуђене цене у претходном отвореном поступку као и да иста није
већа од упоредиве тржишне цене.
Понуде понуђача СЗР „Линија“ Ваљево и ГР„Ровчанин-инжењеринг“
Пријепоље су одговарајуће и прихватљиве.

Ранг листа
Ред.
бр.

Назив понуђача

Укупна цена (без ПДВ-а)

1.

СЗР „Линија“ Ваљево

17.498.000,00

2.

ГР„Ровчанин-инжењеринг“ Пријепоље

23.719.170,00
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Комисија за јавну набавку предложила је наручиоцу, Општини Прибој, да се
уговор о јавној набавци предметних радова додели понуђачу СЗР „Линија“ Ваљево,
који је понудио најнижу цену.
Одговорно лице наручиоца, председник општине Прибој, прихватио је
предлог Комисије за јавну набавку и донео одлуку као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети захтев
за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања исте на Порталу јавних
набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комсији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Лазар Рвовић, дипл.правник
____________________________________
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