РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Број: 404-02-719/2013-01
Датум: 06.06.2013. године
Београд, Немањина 22-26
мс/дп

Управа за заједничке послове републичких органа, на основ члана 36.
став 1. тачка 3) и чл. 107. и 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС",
број 124/2012), Мишљења Управе за јавне набавке, број: 011-02-210/13 од 30.04.2013.
године и Извештаја о стручној оцени понудa Комисије за јавну набавку од 06.06.2012.
године, доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
1. У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење
понуда јавне набавке број 8/2013, чији је предмет хитна санација покренутог дела
фасаде објекта у улици Немањина 22-26 у Београду додељује се уговор Предузећу
МОРАВА ИН д.о.о. 37000 Крушевац, Призренска број 4.
2. Одбијају се као неприхватљиве понуде понуђача КОЛУБАРА ДОО
МИОНИЦА Др Љубивоја Михаиловића 30 Представништво Београд, Кнез Михајлова
50, Београд и ГП „ЗЛАТИБОР ГРАДЊА-БЕОГРАД“ АД, Пожешка 104а, јер нису
испуниле све услове и захтеве прописане Законом о јавним набавкама и конкурсном
документацијом.
Образложење
Управа за заједничке послове републичких органа из Београда, улица
Немањина број 22-26, спроводи преговарачки поступак јавне набавке број 8/2013 у
складу са Одлуком о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда број: 404-02-719/2013-01 од 21.05.2013. године.
Предмет јавне набавке је хитна санација покренутог дела фасаде објекта
у улици Немањина 22-26 у Београду.
Ознака из општег речника: 4533000 Фасадни радови.
Укупна процењена вредност набавке је 9.166.000,00 динара, без пореза
на додату вредност.
Предметна јавна набавка налази се у Плану набавки за 2013. годину у
Табели 1, РАДОВИ под редним бројем 35 (допуна Плана набавки од 15.05.2013. године).
Рок извођења радова је 60 дана од дана потписивања уговора.
Јавна набавка спроводи се у складу са чланом 36. став 1. тачка 3)
("Службени гласник РС", број 124/2012) и Мишљења Управе за јавне набавке, број: 01102-210/13 од 30.04.2013. године у поступку преговарања без објављивања јавног позива.
Преговарачки поступак примењује се из следећих разлога:

Дана 16.04.2013. године дошло је до покретања дела фасаде на објекту у
улици Немањина број 22-26 у Београду, те је било потребно хитно спровести санацију
из разлога безбедности лица и имовине.
Наручилац је на основу члан 36. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 124/12) поднео Управи за јавне набавке Захтев за давање
мишљења о основаности примене преговарачког поступака због хитне санације
наведеног објекта.
Управа за јавне набавке је доставила позитивно мишљење заведено под
бројем: 011-02-210/13 од 30.04.2013. године, примљено код Наручиоца дана 07.05.2013.
године, да су у конкретном случају испуњени услови за примену преговарачког
поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1.
тачка 3) Закона о јавним набавкама.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена
постигнута у поступку преговарања.
За предметни поступак Наручилац jе oбјавио обавештење о покретању
поступка и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Наручиоца и упутио позив за подношење понуда следећим заинтересовани лицима:
1. „Simex Inženjering“ d.o.o, Владетина 22, Београд;
2. „Колубара“ д.о.о, Др Љубивоја Михајловића 30, Мионица;
3. „Bauplus“ d.o.o, Београд, Мокролушка нова 1в;
4. „Златибор-градња Београд“ а.д, Пожешка 104а, Београд.
Благовремено, у остављеном року до дана 29.05.2013. године до 10,00
часова, приспеле су понуде следећих понуђача:
Ред.
Бр.
1

1.

2.

3.

Назив или
шифра понуђача

Понуда заведена
под бројем

Датум
пријема

Час

2

3

4

5

404-02-719/2013-01-1

29.05.2013.

09,30

404-02-719/2013-01-2

29.05.2013.

09,40

404-02-719/2013-01-3

29.05.2013.

09,40

МОРАВА ИН д.о.о.
37000 Крушевац,
Призренска број 4
КОЛУБАРА ДОО МИОНИЦА
Др Љубивоја Михаиловића 30
Представништво Београд
Кнез Михајлова 50, Београд
ГП „ЗЛАТИБОР ГРАДЊАБЕОГРАД“ АД, Пожешка 104а,
Београд

Јавно отварање понуде одржано је дана 29.05.2013. године са почетком у
10,30 часова.
Понуђачи су за предметну набавку понудили укупну цену без пореза на
додату вредност и то:
Ред.
бр.
1

1.

2.

3.

Назив или
шифра понуђача
2

МОРАВА ИН д.о.о. 37000 Крушевац,
Призренска број 4
КОЛУБАРА ДОО МИОНИЦА
Др Љубивоја Михаиловића 30
Представништво Београд
Кнез Михајлова 50, Београд
ГП „ЗЛАТИБОР ГРАДЊАБЕОГРАД“ АД, Пожешка 104а,
Београд

Број
понуде

Укупна
Цена без ПДВ-а

3

4

208 од
27.05.2013.

9.281.453,00

42956 од
28.05.2013.

8.893.402,00

1378 од
27.05.2013.

10.219.050,00

Комисија за јавну набавку након јавног отварања понуда извршила је
финансијску проверу достављених понуда и утврдила да је у понуди понуђача МОРАВА
ИН д.о.о. 37000 Крушевац, Призренска број 4 начињена рачунска грешка у Обрасцу
понуде и то у позицији 4. Разни радови, у тачки 4.2 у колони „укупно“ која је уз
сагласност понуђача исправљена (члан 93. став 4. Закона о јавним набавкама), тако да
уместо износа од „94.524,00 динара“ уписан је износ од „154.540,00 динара“, те укупна
понуђена цена износи 9.344.469,00 динара без ПДВ-а.
Комисија за јавну набавку је пре почетка поступка преговарања
извршила преглед и стручну оцену понуда и утврдила следеће чињенице:
Понуђач МОРАВА ИН д.о.о. 37000 Крушевац, Призренска број 4 није
доставио доказ надлежног органа да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе.
Понуђач КОЛУБАРА ДОО МИОНИЦА Др Љубивоја Михаиловића 30
Представништво Београд, Кнез Михајлова 50, Београд није доставио доказ да он и његов
законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.
Понуђач такође није доказао поседовање кадровских капацитета jер је
под таком 20 у табели кадровски капацитет, уписан Петровић Јован по занимању дипл.
електротехнички инжењер и под тачком 18 - Глумац Огњен по занимању дипломирани
инжењер електротехнике а конкурсном документацијом захтевано је да 20 запослених
радника морају бити грађевинске струке.
Понуђач ГП „ЗЛАТИБОР ГРАДЊА-БЕОГРАД“ АД, Пожешка 104а,
Београд није доставио доказ да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре.
Понуђач такође није доказао поседовање кадровских капацитета јер је
под таком 16 у табели кадровски капацитет, уписан Миомир Зеленски по занимању
возач, под тачком 17 уписан Негован Стошић по занимању возач и под тачком 18
уписан Оливер Вукајловић по занимању прецизни механичар а конкурсном
документацијом је захтевано да 20 запослених радника морају бити грађевинске струке.
С обзиром да се ради о јавној набавци која се спроводи због изузетне
хитности Комисија за јавну набавку је спровела поступак преговарања са свим
понуђачима а понуђачи су се обавезали да ће у року од 3 дана од дана јавног отварања
понуда тј. до 03.06.2013. године доставити доказе који недостају у понудама и то:
1. Понуђач МОРАВА ИН д.о.о. 37000 Крушевац, Призренска број 4:
- доказ да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе издат од надлежног суда.
2. Понуђач КОЛУБАРА ДОО МИОНИЦА Др Љубивоја Михаиловића 30
Представништво Београд, Кнез Михајлова 50, Београд:
- доказ да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе,
- доказ да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре као и
- доказ за још 2 радника грађевинске струке.
3. Понуђач ГП „ЗЛАТИБОР ГРАДЊА-БЕОГРАД“ АД, Пожешка 104а,
Београд:
- доказ да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
- доказ да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре
- доказ за још 3 радника грађевинске струке.

Комисија је констатовала да ће понуда понуђача који у остављеном року
не достави захтеване доказе бити одбијена као неприхватљива.
Пре почетка поступка преговарања, овлашћена представница понуђача
ГП „ЗЛАТИБОР ГРАДЊА-БЕОГРАД“ АД, Пожешка 104а, Београд, Светлана Бајић,
телефонским путем је саопштила да због спречености не могу присуствовати поступку
преговарања и да остају при цени датој у понуди у висини од 10.219.050,00 динара.
Поступак преговарања спроведен је на начин прописан конкурсном
документацијом Наручиоца.
У првом и другом кругу преговарања овлашћени представници понуђача
нису дали попуст на укупне цене из својих понуда. Цене из понуда износе како је
приказано у табели:
Понуђач

Укупна цена
из понуде

1.

„МОРАВА ИН“ д.о.о.

9.344.469,00

2.

КОЛУБАРА ДОО МИОНИЦА

8.893.402,00

Ред.
бр.

Пошто су овлашћени представници понуђача у два узастопна круга
остали при укупним ценама из понуда спроведено је преговарање путем затворених
коверти.
Након окончаног поступка отварања коверти констатовано је да су
понуђачи понудили процентуално умањење на цену из понуде, тако да укупна цена са
умањењем износи:
Ред.
бр.

Понуђач

Проценат умањења
на цену из понуде

Укупна цена
са умањењем

1.

„МОРАВА ИН“ д.о.о.

18%

7.662.464,58

2.

КОЛУБАРА ДОО
МИОНИЦА

3%

8.626.599,90

Након окончаног поступка преговарања, применом критеријума најнижа
понуђена цена, утврђена је коначна ранг листа понуђача на следећи начин:
Ред.
бр.

Понуђач

Укупна цена

1.

„МОРАВА ИН“ д.о.о.

7.662.464,58

2.

КОЛУБАРА ДОО МИОНИЦА

8.626.599,90

3.

ГП „ЗЛАТИБОР ГРАДЊА-БЕОГРАД“ АД

10.219.050,00

У остављеном року понуђач МОРАВА ИН д.о.о. 37000 Крушевац,
Призренска број 4 је доставила захтеване доказе и то: Уверење Вишег суда у Крушевцу,
Ку.бр. 1/2013-3064 од 31.05.2013. године, да ГП „Морава Ин“ д.о.о. из Крушевца није
као правно лице осуђивано за кривична дела из надлежности Вишег суда у Крушевцу,
Уверење Вишег суда у Београду, Посебно одељење Посл.број КУ-ПО 112/13 од
30.05.2013. године, да ГП „Морава Ин“ до.о. Крушевац није као правно лице осуђивано
за кривична дела из надлежности Посебног одељења, Вишег суда у Београду, Уверење
Вишег суда у Крушевцу Ку.бр. 1/2013-3123 од 03.06.2013. године да законски заступник
предузећа ГП „Морава ИН“ д.о.о. из Крушевца, Војводић Слободан, није као физичко
лице осуђивано за кривична дела из надлежности Вишег суда у Крушевцу и Уверење
Вишег суда у Крушевцу Ку.бр. 1/2013-3122 од 03.06.2013. године, да законски
заступник предузећа ГП „Морава Ин“ д.о.о. из Крушевца, Војводић Љубица, није као
физичко лице осуђивано за кривична дела из надлежности Вишег суда у Крушевцу.

Понуђач КОЛУБАРА ДОО МИОНИЦА Др Љубивоја Михаиловића 30
Представништво Београд, Кнез Михајлова 50, Београд доставио је Уверење Вишег суда
у Београду, Посл.број КУ-ПО 115/13 од 31.05.2013. године, да Привредно друштво за
пројектовање, инжењеринг и извођење радова КОЛУБАРА ДОО МИОНИЦА
(Варошица), није као правно лице осуђивано за кривична дела из надлежности Посебног
одељења, Вишег суда у Београду, а није доставио доказ да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре за законског заступника и правно лице и доказ
за још 2 радника грађевинске струке.
Понуђач ГП „ЗЛАТИБОР ГРАДЊА-БЕОГРАД“ АД, Пожешка 104а,
Београд није доставио ни један од тражених доказа.
На основу свега изнетог, Комисија предлаже да на основу члана 36. став
1. тачка 3) и члана 108. Закона о јавним набавкама у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку, број 8/2013, чији је предмет
хитна санација покренутог дела фасаде објекта у улици Немањина 22-26 у Београду,
донесе Одлука о додели уговора и уговор додели Предузећу МОРАВА ИН д.о.о. 37000
Крушевац, Призренска број 4, јер је испунила све услове и захтеве прописане Законом о
јавним набавкама и конкурсном документацијом, а да се на основу члана 107. Закона о
јавним набавкама одбију као неприхватљиве понуде понуђача КОЛУБАРА ДОО
МИОНИЦА Др Љубивоја Михаиловића 30 Представништво Београд, Кнез Михајлова
50, Београд и ГП „ЗЛАТИБОР ГРАДЊА-БЕОГРАД“ АД, Пожешка 104а, јер нису
испуниле услове и захтеве прописане Законом о јавним набавкама и конкурсном
документацијом.
Директор Управе прихватио је предлог Комисије у потпуности и одлучио
као у диспозитиву ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети Захтев за заштиту права
Наручиоцу у року од 10 дана, од дана објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу
јавних набавки.

ДИРЕКТОР
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Ивица Здравковић

Зоран Трнинић
Доставити:
1. МОРАВА ИН д.о.о. 37000 Крушевац,
Призренска број 4;
2. КОЛУБАРА ДОО МИОНИЦА Др Љубивоја
Михаиловића 30, Представништво Београд
Кнез Михајлова 50, Београд;
3. ГП „ЗЛАТИБОР ГРАДЊА-БЕОГРАД“ АД,
Пожешка 104а, Београд;
4. Сектор за правне и нформационодокументационе послове;
5. Архиви.

