УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
Број: 1603 /1 - ЈН 4/2016-III
У Чачку, 07. 07. 2016. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 93. Правилника о
набавкaмa унутар Агрономског факултета у Чачку,
декан Агрономског факултета у Чачку доноси

ОДЛУКУ
о додели уговора
У поступку јавне набавке мале вредности радова - „Адаптација дела просторије (учионице) у просторију за архиву“, ЈН
4/2016-III, додељује се уговор и то:
- ZGR ELEKTROGRADNJA Čačak, улица 17 бр. 38. Чачак према понуди бр. 03-07 од 01.07.2016. године.

Образложење
На основу Одлуке декана Агрономског факултета у Чачку бр. 1445/1-4/2016-III од 23.06.2016. године, спроведен је поступак
јавне набавке мале вредности радова - „Адаптација дела просторије (учионице) у просторију за архиву“, ЈН 4/2016-III.
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
Редни број јавне набавке: бр. 4/2016-III.
Предмет ЈН је набавка радова и то: „Адаптација дела просторије (учионице) у просторију за архиву“, ЈН 4/2016-III .
Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности.
Укупна процењена вредност јавне набавке: 300.000,00 динара без ПДВ-а.
Набавка иде на терет сопствених средстава Факултета; финансијски план Наручиоца - 511323.
Назив и ознака из општег речника набавке – ОРН:
45262000 – посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову.
Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена.

Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:

1. Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова ЈН број: 4/2016-III, је дана 24.06.2016. године
објављен на Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца, сагласно члану 39.став 5.ЗЈН.
Рок за достављање понуда је утврђен позивом за достављање понуда, закључно са 04.07.2016.године до 12,00 часова.
Благовремено, до дана истека рока за подношење понуда, 04.07.2016. године до 12,00 часова, на адресу Наручиоца приспеле су
две (2) понуде и то:
Редни
број

Назив понуђача

Број
под којим
је заведена

Број
понуде

Понуда
примљена

1.

MIP GRADNJA INŽENJERING D.O.O.
Požega

1515/1

03-058

30.06.2016. у 8,30

2.

ZGR ELEKTROGRADNJA Čačak

1550/1

03-07

04.07.2016. у 7,30

Неблаговремених понуда нема.
Комисија за јавну набавку, образована Решењем декана Факултета од 23.06.2016. године, започела је са радом на Извештају дана
06.07. 2016. године у 11,00 часова., и приступила стручној оцени понуда, о чему је дана 06.07.2016. године сачинила Извештај.
У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија за јавне набавке је констатовала:
I. Приспеле понуде су благовремене.
II. У поступку прегледа и оцена понуда, Комисија за јавне набавке је утврдила:

Понуђач

1.

MIP GRADNJA INŽENJERING
D.O.O. Požega

2.

ZGR ELEKTROGRADNJA
Čačak

1
Изјава
понуђача о
испуњености
услова из
чл.75.ЗЈН

2
понуда се подноси:
самостално,са подизвођачем,
заједничака понуда

3.
Образац
структуре
понуђене цене

4.
Изјава понуђача о
независној понуди

достављено

самостално

достављено

достављено

достављено

самостално

достављено

достављено

1) Понуда понуђача MIP GRADNJA INŽENJERING D.O.O. Požega је неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, којом
је утврђено да је прихватљива понуда, 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, па исту треба одбити из разлога:
- понуђена цена прелази процењену вредност јавне набавке мале вредности радова из Одлуке о покретању поступка јавне
набавке.
Понуђена цена: 310.830,00 без ПДВ-а; Рок важења понуде: 30 дана.
2) Понуда понуђача ZGR ELEKTROGRADNJA Čačak је одговарајућа и прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 32) и тачка
33) ЗЈН, јер садржи доказе о испуњавању обавезних услова у складу са чланом 75. ЗЈН, да потпуно испуњава све техничке
спецификације и понуђена цена не прелазе процењену вредност јавне набавке мале вредности.
Понуђена цена: 286.400,00 без ПДВ; Рок важења понуде: 30 дана.

III. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ:
Комисија предлаже Наручиоцу да, у складу са чланом 107. ЗЈН, приспелу прихватљиву понуду вреднује применом критеријума најнижа
понуђена цена и да изврши рангирање коначних вредности понуда, на следећи начин:

ВРЕДНОВАЊЕ ИСПРАВНИХ И ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА:

(према критеријуму утврђеном у конкурсној документацији – најнижа понуђена цена):
Методологије за доделу пондера за елеменат цена.
1. Цена ( укупно)
Понуде ће се оцењивати по следећој формули:
(Пмин / Пп) x 100 = Бп
Пмин - најниже понуђена цена
Пп - цена из понуде за коју се израчунава број пондера
Бп - број пондера по критеријуму цена

- 100 пондера

