Република Србија
ОПШТИНA ЉУБОВИЈА
Општинска управа
-Комисија за јавне набавкеБрој: 404-64/2018-04
O4.10.2018. године
Војводе Мишића 45
Љубовија

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15,
68/15, у даљем тексту: ЗЈН), члана 83. Статута општине Љубовија („Службени лист општине
Љубовија“, број 6/08 и 9/2017), члана 42. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке
за директне буџетске кориснике у општини Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број
1/2016 и 4/2017) и Извештаја Комисије за јавну набавку број 404-64/2018-04 од 03.10.2018. године,
начелник Општинске управе општине Љубовија доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
1. Општинска управа општине Љубовија, као наручилац, у поступку јавне набавке мале
вредности услуга – Израда Урбанистичког пројекта за изградњу зграде Центра за социјални рад
„Љубопвија“ Љубовија, редни број ЈН 60/2018, додељује Уговор о јавној набавци групи понуђача:
Предузеће за пројектовање и извођење у грађевинарству „КОНИНГ“ д.о.о. Нови Сад, ул. Данила
Киша 7, 21000 Нови Сад и Политехнички биро за пројектовање и просторно планирање
ПОЛИТБИРО д.о.о. Ужице, Београдска 31, 31000 Ужице, са понуђеном ценом од 188.000,00 динара

без ПДВ-а, роком извршења услуге 10 календаских дана за достављање ИР; 10 календаских дана
за предају нацрта УП на јавни увид; 10 календаских дана за испоруку УП. Максимални рок за
извршење услуга је 4 месеца. Роком плаћања 20 дана и роком важности понуде 60 дана, у складу са
усвојеном понудом бр. 20181001ЉУ од 01.10.2018. године, заведеном код наручиоца под бројем:
404-64/2018-04 од 01.10.2018. године.
2. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3
дана од дана доношења и доставити служби за јавне набавке и архиви.
Образложење
Општинска управа општине Љубовија као наручилац покренула је поступак јавне набавке
мале врености услуга - Израда Урбанистичког пројекта за изградњу зграде Центра за социјални рад
„Љубопвија“ Љубовија, редни број ЈН 60/2018, Одлуком о покретању поступка бр. 404-64/2018-04
од 20.09.2018. године.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 20.10.2018. године објавио позив за подношење
понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и интернет страници општине
www.ljubovija.rs.
До истека рока за подношење понуда (тј. до 01.10.2018. до 12,00 часова) на адресу наручиоца
поднете су 2 (две) благовремене понуде.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. У Извештају о стручној оцени понуда бр. 40464/2018-04 од 03.10.2018. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1) Врста предмета јавне набавке:
Добра
Услуге

Х

Радови
2) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Редни број јавне набавке у Плану
јавних набавки
Подаци о апропријацији у буџету,
односно у финансијском плану за
плаћање

Назив и ознака из општег речника
набавке

Израда пројектне документације
208.333,00 динара

1.2.14
Средства за јавну набавку предвиђена су
буџетом општине Љубовија, односно
финансијским
планом
Општинске
управе општине Љубовија, Програм 15 –
Опште јавне услуге локалне самоуправе,
Програмска активност 0602-0001 –
функционисање локалне самоуправе,
Позиција 53, Економска класа 511 –
зграде и грађевински објекти, Конто
511400 – пројектно планирање
71320000 – услуге техничког
пројектовања

3) Основни подаци о понуђачима и понудама:
Комисија за јавне набавке Општинске управе општине Љубовија, у складу са чланом 55, 57,
60. ст. 1. тач. 2) и чланом 62. ЗЈН, објавила је 20.09.2018. године позив за подношење понуда и
конкурсну документацију за предметни поступак јавне набавке на Порталу јавних набавки и
интернет страници општине Љубовија www.ljubovija.rs.
До истека рока за подношење понуда (01.10.2018. године до 12,00 часова) на адресу
наручиоца поднете су 2 (две) благовремене понуде и то следећих понуђача:
РБ

1.

2.

Број под којим је
понуда заведена
404-64/2018-04

404-64/2018-04

Назив или шифра понуђача
“Andzor engineering“ doo
Ive Andrića 13
21000 Novi SAD
ГРУПА ПОНУЂАЧА:
Предузеће за пројектовање и
извођење у грађевинарству и
„КОНИНГ“ д.о.о, Нови Сад и
ПОЛИТБИРО д.о.о Ужице
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Датум пријема

Сат

27.09.2018.

12,.30

01.10.2018.

11,00

Неблаговремене понуде:
РБ

Назив/име понуђача

1.

/

Број под којим је
понуда заведена
/

Датум и час пријема
понуде
/

Понуђачи су се у понудама изјаснили на следећи начин:
1. “Andzor engineering“ doo Ive Andrića 13, 21000 Novi SAD
Број понуде (заводни број понуђача): 902/18 од 21.09.2018. године

- понуђена цена: 208.000,00 динара без ПДВ-а, односно 249.600,00 динара са ПДВ-ом
- рок извршења услуге: 10 календаских дана за доетављање ИР; 10 календаских дана за
предају нацрта УП на јавни увид; 10 календаских дана за испоруку УП. Максимални рок за
извршење услуга је 4 месеца.
- услови плаћања: 7 дана од испостављања рачуна
- важност понуде: 60 дана од дана отварања понуда
Напомена: У поступку стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је, увидом у
Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, утврдила да је понуђач уписан
у Регистар понуђача, Решењем БПН: 1501/2013 од 28.11.2013. године, што значи да испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. став 1) – 4) Закона
о јавним набавкама. Понуда нема уочених битних недостатака.
2. ГРУПА ПОНУЂАЧА: Предузеће за пројектовање и извођење у грађевинарству „КОНИНГ“
д.о.о. Нови Сад, ул. Данила Киша 7, 21000 Нови Сад и Политехнички биро за пројектовање и
просторно планирање ПОЛИТБИРО д.о.о. Ужице, Београдска 31, 31000 Ужице.

Број понуде (заводни број понуђача): 20181001ЉУ од 01.10.2018. године
- понуђена цена: 188.000,00 динара без ПДВ-а, односно 225.600,00 динара са ПДВ-ом
- рок извршења услуге: 10 календаских дана за доетављање ИР; 10 календаских дана за
предају нацрта УП на јавни увид; 10 календаских дана за испоруку УП. Максимални рок за
извршење услуга је 4 месеца.
- услови плаћања: 20 дана од испостављања рачуна
- важност понуде: 60 дана од дана отварања понуда
Напомена: У поступку стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је, увидом у Регистар
понуђача који води Агенција за привредне регистре, утврдила да је први понуђач групе понуђача
Предузеће за пројектовање и извођење у грађевинарству „КОНИНГ“ д.о.о. Нови Сад

уписан у Регистар понуђача, Решењем БПН: 3450/2014 од 07.07.2014. године,а такође и други
понуђач групе понуђача Политехнички биро за пројектовање и просторно планирање ПОЛИТБИРО
д.о.о. Ужице, уписан у Регистар понуђача, Решењем БПН: 3124/2017 од 04.12.2017, што значи да
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. Став 1) – 4)
Закона о јавним набавкама. Понуда нема уочених битних недостатака.
У конкурсној документацији образац 6 – Образац структуре цена са уптуством како да се
попуни, не спада ни у обавезне ни у додатне услове, које понуђач у конкретном случају мора
доставити. У Конкурсниј документацији наручилац је у обрасцу 6 раздел 2- предмет набавке
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погрешно навео назив предмета набавке. Оба понуђача су уредно попунили образац који им је
достављен.
4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Назив/име
понуђача чија
је понуда
одбијена
/

Понуђена
цена без ПДВа
(у дин.)
/

Разлози одбијања понуда
/

5) Критеријум за доделу уговора био је „најнижа понуђена цена“.
Ранг листа према критеријуму „најнижа понуђена цена“ је следећа:
РБ

1.

2.

Назив/име понуђача

Понуђена цена без ПДВ-а (у дин.)

ГРУПА ПОНУЂАЧА Предузеће за пројектовање и
извођење у грађевинарству „КОНИНГ“ д.о.о. Нови
Сад, ул. Данила Киша 7, 21000 Нови Сад и
Политехнички биро за пројектовање и
просторно планирање ПОЛИТБИРО д.о.о. Ужице,
Београдска 31, 31000 Ужице.
„Andzor engineering“ doo Ive Andrića 13, 21000 Novi
SAD

188.000,00

208.000,00

6) Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор треба доделити групи понуђача:
Предузеће за пројектовање и извођење у грађевинарству „КОНИНГ“ д.о.о, Нови Сад, Данила Ккиша 7
и Политехнички биро за пројектовање, просторно планирање ПОЛИТБИРО д.о.о. Ужице,
Београдска 31, 31000 Ужице а понуђеном ценом од 188.000,00 динара без ПДВ-а, па у складу са тим

предлаже Наручиоцу његов избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

Х
+

Чланом 107. став 3 и чланом 108. став 1 Закона о јавним набавкама прописано је да
наручилац доноси одлуку о додели уговора након спроведене стручне оцене понуда, на основу
извештаја Комисије, ако је прибавио најмање једни прихватљиву понуду.
Начелник Општинске управе општине Љубовија, прихватио је предлог Комисије за јавну набавку о
избору понуде групе понуђача: Предузеће за пројектовање и извођење у грађевинарству „КОНИНГ“
д.о.о, Нови Сад, Данила Ккиша 7 и Политехнички биро за пројектовања и просторно планирање
ПОЛИТБИРО д.о.о. Ужице, Београдска 31, 31000 Ужице и у складу са чланом 107. став 3 и чланом

108. став 1. Закона о јавним набавкама донео одлуку као у диспозитиву.
-4-

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев
за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки, уз уплату
таксе у износу од 60.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06; шифра
плаћања: 153 или 253; сврха плаћања: Такса за ЗЗП, Општинска управа општине Љубовија, ЈН
60/2018; позив на број: 60-2018.
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Мирослав Ненадовић
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