Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Апатин
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Комисија за јавну набавку мале вредности
Број: 404-270/2019-IV
Датум: 23.05.2019. године
Апатин
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), Начелник општинске управе општине Апатин доноси:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Уговор за јавну набавку радова – бр. 7/2019 – ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА У УЛИЦИ МИЛОША ОБИЛИЋА У

АПАТИНУ додељују се понуђачу:
TERAX NISKOGRADNJA DOO
ЈОВАНА МИКИЋА 135
СУБОТИЦА

Образложење
Наручилац, Општинска управа Општине Апатин, је спровела поступак јавне набавке радова – бр. 7/2019 ––
ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА У УЛИЦИ МИЛОША ОБИЛИЋА У АПАТИНУ, а на основу Одлуке о покретању поступка
јавне набавке бр. 404-270/2019-IV од дана 11.04.2019. године.
У смислу члана 57. Закона, дана 14.05.2019. године позив за подношење понуда и конкурсна документација
објављени су на Порталу јавних набавки, и интернет страници наручиоца. Рок за достављање понуда био је до 22.05.2019.
године до 12,00 часова.
Поступак отварања понуда вођен је дана 22.05.2019. године са почетком у 13,00 часова. На основу члана 104.
став 6. Закона, сачињен је записник о отварању понуда и достављен понуђачима који нису учествовали у поступку
отварања понуда.
Након отварања понуда, приступило се стручној оцени понуда и сачинио извештај о њој.
У извештају о стручној оцени понуда, бр. 404-270/2019-IV, од дана 23.05.2019.
године,констатовано је следеће:
1.

Предмет и процењена вредност јавне набавке

Предмет јавне набавке радова – бр. 7/2019 – ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА У УЛИЦИ МИЛОША ОБИЛИЋА У АПАТИНУ
Назив и ознака из општег речника набавки
ОРН 45223300
Радови на изградњи паркиралишта
Процењена вредност јавне набавке: 5.000.000,00 динара без ПДВ-а
2.

Укупно је пристигло 2 (две) понуде и то:

1. СОМБОРЕЛЕКТРО ДОО СОМБОР
Подизвођач: Dzimi Commerce doo Prigrevica
Подизвођач: Transkop export-import doo Paraćin
2. TERAX NISKOGRADNJA DOO СУБОТИЦА

3.
Критеријум за доделу уговора- избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова – бр. 7/2019 – ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА У УЛИЦИ МИЛОША
ОБИЛИЋА У АПАТИНУ донеће се применом критеријума „најниже понуђена цена".
4.
Р.
бр.
1.
2.

Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

Назив понуђача
СОМБОРЕЛЕКТРО ДОО СОМБОР
Подизвођач: Dzimi Commerce doo Prigrevica
Подизвођач: Transkop export-import doo Paraćin
TERAX NISKOGRADNJA DOO

Понуђена цена
без ПДВ-а у РСД

Понуђена цена
са ПДВ –ом у РСД

4.665.826,50 дин.

5.598.991,80 дин.

4.438.868,00 дин.

5.326.642,00 дин.

НАПОМЕНА:
У поступку стручне оцене понуда јавне набавке радова – бр. 7/2019 – Комисија је уочила да код понуђача Изградња
паркинга у улици милоша обилића у Апатину постоји једна рачунска грешка и то:
У обрасцу понуде на стр.24,ставка под бројем15230, под називом “Симболи приступачности на месту за паркирање возила
инвалида”, укупан износ износи 427,50 динара, а треба да буде 428,00 динара.
Са исправљеним рачунским грешкама, понуда уместо 4.438.867,50 динара без ПДВ-а сада износи 4.438.868,00 динара без
ПДВ-а, односно 5.326.642,00 динара са ПДВ-ом.
На основу члана 93. Закона о јавним набавкама, Наручилац може, уз сагласност понуђача, да врши исправке
рачунских грешака уочених приликом разматрања тј.стручне оцене понуде. У случају разлике између јединичне цене и
укупне цене, меродавна је јединична цена . Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунарских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачу је, дана 22.05.2019., послано обавештење путем меила да се усагласи са исправљеним рачунским грешкама,
које доводе до промене укупне цене понуде.
Наручиоцу је дана, 22.05.2019. године достављена Сагласност на извршене рачунске грешке.
5. Ранг листа неприхватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: НЕМА
6. Ранг листа опозваних понуда: НЕМА
7. Назив понуђача коме се додељује уговор:
TERAX NISKOGRADNJA DOO
ЈОВАНА МИКИЋА 135
СУБОТИЦА
На основу горе изнетог, одлучено је као у изреци ове одлуке.
Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет)
дана од дана објављиваља Одлуке на Порталу јавних набавки, на начин предвиђен чланом 149. Закона.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
____________________________
МАНЕ ШКОРИЋ

