ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ »ВИНЧА«
Мике Петровића Аласа 12-14, Винча, Београд
Број: 2/910/14
Датум: 31.12.2019. год.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке број 2/910/13 од 31.12.2019. год. в.д. директора
Института за нуклеарне науке „Винча“, доноси:
ОДЛУКУ
о додели оквирног споразума
Институт за нуклеарне науке „Винча“,, као Наручилац, у поступку јавне набавке бр. Р-1.3.2/2019,
Уговор о јавној набавци НАБАВКА РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ И ИНВЕСТИЦИОНОМ
ОДРЖАВАЊУ додељује следећим понуђачима по партијама:
Партија бр. 1: СГЗР Колор, ул. Стражарска Коса 24б, Београд, ПИБ 103774641 МБ 56583335 (носилац
посла) који наступа као члан групе понуђача коју чине: Колор градња доо МБ 20591536 ПИБ
106389620 и СГЗР Јадран Гроцка МБ 53375871 ПИБ 101387012.
Партија бр. 2: SIT SYSTEMS DOO, ул. Милана Ракића 1,Београд, ПИБ 106451105 МБ 20604000.
Партија бр. 3: САБОД – РЕНТ доо, ул. Изворска 64, ПИБ 103876783 МБ 20028670 који наступа као
носилац посла у заједничкој понуди са ТВП-ЕКО ДОО ул. Вратослава Јагића бр. 5 ПИБ 100038515 МБ
17246631
Образложење
Наручилац је дана 07.11.2019. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка бр. 2/910, за јавну
набавку радова - НАБАВКА РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ И ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ Р1.3.2/2019
За наведену јавну набавку наручилац је дана 08.11.2019. године, објавио позив за подношење понуда на
Порталу јавних набавки, интернет страници и на Порталу службених гласила Републике Србије и базе
прописа.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 8 (осам) понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и
сачинила извештај о истој.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 2/910/13 од 31.12.2019. године, Комисија за јавне набавке је
констатовала следеће:
1. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: НАБАВКА РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ И ИНВЕСТИЦИОНОМ
ОДРЖАВАЊУ
Редни број јавне набавке у плану набавки Р-1.3.2/2019
Предмет јавне набавке је обликован у 3 партије.

Процењена вредност за Партију 1 – Радови на текућем и инвестиционом одржавању износи:
16.585.834,00 дин. без ПДВ-а
Процењена вредност за Партију 2 – Лимарски и браварски радови износи: 8.417.500,00 дин. без ПДВ-а
Процењена вредност за Партију 3 – Столарија износи: 3.358.750,00 дин. без ПДВ-а
Укупна процењена вредност јавне набавке је 28.362.084,00динара (без ПДВ-а)
ОРН – 45000000 – грађевински радови за све 3 партије.
2. Основни подаци о понуђачима и понудама:
Број под којим је
понуда заведена

Назив (име)/шифра понуђача

Датум и време пријема понуде

232/1

Zonex inženjering doo,
ул. Палих бораца 100, Винча (За Партије 1, 2 и 3)

09.12.2019. године у 08:50 часова

233/1

СГЗР Колор,
ул. Стражарска Коса 24б, Београд (За Партију 1)

09.12.2019. године у 09:05 часова

234/1

СГЗР Колор,
ул. Стражарска Коса 24б, Београд (За Партију 2)

09.12.2019. године у 09:08 часова

235/1

СГЗР Колор,
ул. Стражарска Коса 24б, Београд (За Партију 3)

09.12.2019. године у 09:10 часова

236/1

САБОД – РЕНТ доо,
ул. Изворска 64 (За Партију 1)

09.12.2019. године у 09:15 часова

237/1

САБОД – РЕНТ доо,
ул. Изворска 64 (За Партију 2)

09.12.2019. године у 09:18 часова

238/1

САБОД – РЕНТ доо,
ул. Изворска 64 (За Партију 3)

09.12.2019. године у 09:20 часова

239/1

SIT SYSTEMS DOO,
ул. Милана Ракића 1,Београд (За Партију 2)

09.12.2019. године у 09:28 часова

3. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Назив/име понуђача чија је
понуда одбијена

Разлози одбијања понуде

Партија број

Понуђена цена

Zonex inženjering doo,
ул. Палих бораца 100, Винча

Члан 106 ст. 1. тачка 5.
ЗЈН

1

1.729.185,00

Zonex inženjering doo,
ул. Палих бораца 100, Винча

Члан 106 ст. 1. тачка 5.
ЗЈН

2

180.270,00

Zonex inženjering doo,
ул. Палих бораца 100, Винча

Члан 106 ст. 1. тачка 5.
ЗЈН

3

655.900,00

СГЗР Колор,
ул. Стражарска Коса 24б,
Београд (За Партију 2)

Чл. 92 ст. 1. ЗЈН

2

79.200,00

СГЗР Колор,
ул. Стражарска Коса 24б,
Београд (За Партију 3)

Чл. 92 ст. 1. ЗЈН

3

617.500,00

4) Ранг листа прихватљивих понуда за Партију бр. 1:
Ранг

Назив/име понуђача

Партија број

Понуђена цена (без ПДВ-а)

I

СГЗР Колор,
ул. Стражарска Коса 24б, Београд

1

1.333.920,00

II

САБОД – РЕНТ доо,
ул. Изворска 64

1

1.693.585,00

5) Ранг листа прихватљивих понуда за Партију бр. 2:
Ранг

Назив/име понуђача

Партија број

Понуђена цена (без ПДВ-а)

I

SIT SYSTEMS DOO,
ул. Милана Ракића 1,Београд

2

164.186,00

II

САБОД – РЕНТ доо,
ул. Изворска 64

2

220.550,00

6) Ранг листа прихватљивих понуда за Партију бр. 3:
Ранг

Назив/име понуђача

Партија број

Понуђена цена (без ПДВ-а)

I

САБОД – РЕНТ доо,
ул. Изворска 64

3

795.900,00

Образложење за партију број 1:
Комисија, констатује да је понуда понуђача Zonex Inženjering doo благовремена али неприхватљива јер
понуђач у понуди није навео рок плаћања те исту није могуће упоредити са другим понудама.
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је понуђач: СГЗР Колор,
ул. Стражарска Коса 24б, Београд који наступа као носилац посла у заједничкој понуди Колор градња
доо, СГЗР Јадран Гроцка, испунио све, конкурсном документацијом захтеване услове, да је иста
благовремена, одговарајућа и да нема битне недостатке, да не прелази износ процењене вредности што
је чини прихватљивом и констатује да Уговор о јавној набавци радова треба доделити понуђачу СГЗР
Колор, ул. Стражарска Коса 24б, Београд, ПИБ 103774641 МБ 56583335 који наступа као члан групе
понуђача коју чине: Колор градња доо МБ 20591536 ПИБ 106389620, СГЗР Јадран Гроцка МБ 53375871
ПИБ 101387012.
Образложење за партију број 2:
Комисија, констатује да је понуда понуђача Zonex Inženjering doo благовремена али неприхватљива јер
понуђач у понуди није навео рок плаћања те исту није могуће упоредити са другим понудама.
Наручилац је дана 25.12.2019. године захтевао додатна појашњења понуде од понуђача СГЗР Колор,
ул. Стражарска Коса 24б, Београд где је од понуђача захтевао да достави образложење за неуобичајно
ниске цене за поједине ставке из техничке спецификације јер је Наручилац изразио сумњу у извршење
јавне набавке. Понуђач је у предвиђеном року одговорио на захтев Наручиоца.
Комисија увидом у одговор на додатно појашњење које је понуђач СГЗР Колор, ул. Стражарска Коса
24б, Београд доставио, установила је да је дошло до грешке која је настала приликом попуњавања
табеле у ексел формату и да цене дате у понуди нису исправне где је и сам понуђач у одговору на
додатна појашњења потврдио да се ради о рачунској грешци. Како није могуће изменити јединичне
цене у датој понуди, комисија је констатовала да је дата неуобичајено ниска цена те закључила да се
понуда одбија као неприхватљива.
Комисија на основу свега наведеног констатује да је понуда понуђача СГЗР Колор, ул. Стражарска
Коса 24б, Београд благовремена, али неприхватљива сходно члану 92. Ст 1. ЗЈН.
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је понуђач: SIT SYSTEMS DOO,
ул. Милана Ракића 1,Београд, испунио све, конкурсном документацијом захтеване услове, да је иста
благовремена, одговарајућа и да нема битне недостатке, да не прелази износ процењене вредности што
је чини прихватљивом и констатује да Уговор о јавној набавци радова треба доделити понуђачу SIT
SYSTEMS DOO, ул. Милана Ракића 1,Београд, ПИБ 106451105 МБ 20604000.
Образложење за партију број 3:
Комисија, констатује да је понуда понуђача Zonex Inženjering doo благовремена али неприхватљива јер
понуђач у понуди није навео рок плаћања те исту није могуће упоредити са другим понудама.
Наручилац је дана 25.12.2019. године захтевао додатна појашњења понуде од понуђача СГЗР Колор,
ул. Стражарска Коса 24б, Београд где је од понуђача захтевао да достави образложење за неуобичајно
ниске цене за поједине ставке из техничке спецификације јер је Наручилац изразио сумњу у извршење
јавне набавке. Понуђач је у предвиђеном року одговорио на захтев Наручиоца.
Комисија увидом у одговор на додатно појашњење које је понуђач СГЗР Колор, ул. Стражарска Коса

24б, Београд доставио, установила је да је дошло до грешке која је настала приликом попуњавања
табеле у ексел формату и да цене дате у понуди нису исправне где је и сам понуђач у одговору на
додатна појашњења потврдио да се ради о рачунској грешци. Како није могуће изменити јединичне
цене у датој понуди, комисија је констатовала да је дата неуобичајено ниска цена те закључила да се
понуда одбија као неприхватљива.
Комисија на основу свега наведеног констатује да је понуда понуђача СГЗР Колор, ул. Стражарска
Коса 24б, Београд благовремена, али неприхватљива сходно члану 92. Ст 1. ЗЈН.
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је понуђач: САБОД – РЕНТ доо, ул. Изворска 64,
као носилац посла у заједничкој понуди са ТВП-ЕКО ДОО ул. Вратослава Јагића бр. 5, испунио све,
конкурсном документацијом захтеване услове, да је иста благовремена, одговарајућа и да нема битне
недостатке, да не прелази износ процењене вредности што је чини прихватљивом и констатује да
Уговор о јавној набавци радова треба доделити понуђачу САБОД – РЕНТ доо, ул. Изворска 64, ПИБ
103876783 МБ 20028670 који наступа као носилац посла у заједничкој понуди са ТВП-ЕКО ДОО ул.
Вратослава Јагића бр. 5 ПИБ 100038515 МБ 17246631
Вредност уговора о јавној набавци за Партију 1 (без ПДВ-а): 16.585.834,00
Вредност уговора о јавној набавци за Партију 1 (са ПДВ-ом): 19.903.000,80
Вредност уговора о јавној набавци за Партију 2 (без ПДВ-а): 8.417.500,00
Вредност уговора о јавној набавци за Партију 2 (са ПДВ-ом): 10.101.000,00
Вредност уговора о јавној набавци за Партију 3 (без ПДВ-а): 3.358.750,00
Вредност уговора о јавној набавци за Партију 3 (са ПДВ-ом): 4.030.500,00
в.д. директора Института за нуклеарне науке „Винча“ је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о
избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту
права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Доставити:
- објавити на Порталу јавних набавки
- за документацију

в.д. директора Института »Винча«
____________________________

