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Пољопривредна школа са домом ученика Футог
Цар Царице Милице 2
21410 Футог
Број: ДМВрп I/8.8-2020
Датум: 28.07.2020..
На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број ДМВрп
I/8.7-2020 од 24.07.2020. године, директор Пољопривредне школе са домом
ученика д о н о с и
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
МАТЕРИЈАЛ ЗА МАЈСТОТРЕ
ДМВрп I/8 о.с.-2020
Уговор о јавној набавци добара – материјал за мајсторе, која се спроводи у
поступку јавне набавке мале вредности редни број ДМВрп I/8-2019 ДОДЕЉУЈЕ
СЕ понуђачу “Ibrea”д.о.о. Горњи Милановац, Иве Лоле Рибара 10, по понуди број
1717/20 од 17.07.2020. године, која је код Наручиоца заведене под бројем
051099-143 дана 20.07.2020. године.
Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и интернет
страници Пољопривредне школе са домом ученика у Футогу у року од три дана од
дана доношења одлуке.
Образложење:
1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка добара – материјал за мајсторе ради
закључења оквирног споразума
Ознака из ОРН:
31500000-1 расветна опрема и електричне светиљке
44110000-4 грађевински материјали
44300000-3 каблови, жице и сродни производи
44411000-4 санитарни производи
44810000-1 боје
2. Процењена вредност јавне набавке:
Укупна процењена вредност јавне набавке без ПДВ, износи 3.000.000,00 динара.
3. Основни подаци о понуђачима:
У поступку јавне набавке добара – материјал за мајсторе ради закључења
оквирног споразума, примљене су 2 (две) понуде и то:

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:

„Ibrea“ доо Горњи Милановац,

Седиште:

Горњи Милановац, Иве Лоле Рибара 10

Матични број:

20846470

ПИБ:

107659818

Законски заступник:

Невена Поњавић

Уписан у регистар понуђача:

да

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:

„Binex“ доо Нови Сад,

Седиште:

Нови Сад, Тихомира Остојића 21

Матични број:

08358290

ПИБ:

100239084

Законски заступник:

Горан Петровић

Уписан у регистар понуђача:

да

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене
цене тих понуда: /
5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно
образложење - начин на који је утврђена та цена: /
6. Начин примене методологије доделе пондера:
Додела пондера извршена је сходно методологији утврђеној конкурсном
документацијом.
Критеријум за доделу оквирног споразума за јавну набавку добара –
материјал за мајсторе је најнижа понуђена цена.
Ред.
Број под којим је понуда
Назив или шифра понуђача
Број
заведена
1.

05-1099-143

„Ibrea“ доо Горњи Милановац, Иве Лоле Рибара 10

Предмет:

јавна набавка добара – материјал за
мајсторе
ради
закључења
оквирног
споразума

Укупна цена без пдв:

2.118.614,39

Пдв:

423.722,88

Укупна цена са пдв:

2.542.337,27

Рок и начин плаћања:

Вирманом на рачун понуђача, до 45 дана од
дана пријема исправно сачињеног рачуна и
отпремнице

Начин, место и рок испоруке:

Добра се испоручују сукцесивно за време
трајања
оквирног
споразума,
према
потребама Наручиоца, у року који не може

бити дужи од __5____(пет) дана од дана
пријема наруџбенице.
Место испоруке: Царице Милице бр. 2.,
Футог
Изјава којом потврђује да су
обавезни услови из члана 75.:

испуњени

да

Образац понуде са табеларним делом понуде:

да

Образац структуре понуђене цене

да

Образац изјаве о независној понуди:

да

Образац изјаве на основу члана 75. став 2.
ЗЈН:

да

Средство обезбеђења за испуњење обавеза у
поступку
јавне
набавке
(бланко
соло
меница,менично овлашћење/писмо, копија
депо картона, копија захтева за регистрацију
менице који је оверен од стране пословне
банке):

да

Модел оквирног споразума:

да

Рок важења понуде:

__60__дана од дана отварања понуда

Понуда је потписана и оверена:

да

Понуђач је уписан у регистар понуђача

да

Понуда се подноси:

самостално

Докази о испуњености додатних услова за
учешће у поступку ЈН - Потврда НБС о броју
дана блокаде рачуна

да

Образац – списак најважнијих испоручених
добара Дмврп I/8 ОС-2020

да

Стручне референце – образац потврде
Дмврп I/8 ОС-2020

да

Доказ да понуђач располаже теретним
доставним возилима

да

Ред.
Број
2.

Број под којим је понуда
заведена
05-1096-144

Назив или шифра понуђача
Binex doo, Нови Сад, Тихомира Остојића 21

Предмет:

јавна набавка добара – материјал за
мајсторе
ради
закључења
оквирног
споразума

Укупна цена без пдв:

2.613.187,50

Пдв:

522.637,50

Укупна цена са пдв:

3.135.825,00

Рок и начин плаћања:

Вирманом на рачун понуђача, до 45 дана од
дана пријема исправно сачињеног рачуна и

отпремнице
Добра се испоручују сукцесивно за време
трајања
оквирног
споразума,
према
потребама Наручиоца, у року који не може
бити дужи од ___5___(пет) дана од дана
пријема наруџбенице.
Место испоруке: Царице Милице бр. 2.,
Футог

Начин, место и рок испоруке:

Изјава којом потврђује да су
обавезни услови из члана 75.:

испуњени

да

Образац понуде са табеларним делом понуде:

да

Образац структуре понуђене цене

да

Образац изјаве о независној понуди:

да

Образац изјаве на основу члана 75. став 2.
ЗЈН:

да

Средство обезбеђења за испуњење обавеза у
поступку
јавне
набавке
(бланко
соло
меница,менично овлашћење/писмо, копија
депо картона, копија захтева за регистрацију
менице који је оверен од стране пословне
банке):

да

Модел оквирног споразума:

да

Рок важења понуде:

__60__дана од дана отварања понуда

Понуда је потписана и оверена:

да

Понуђач је уписан у регистар понуђача

да

Понуда се подноси:

самостално

Докази о испуњености додатних услова за
учешће у поступку ЈН - Потврда НБС о броју
дана блокаде рачуна

да

Образац – списак најважнијих испоручених
добара Дмврп I/15 ОС-2019

да

Стручне референце – образац потврде
Дмврп I/15 ОС-2019

да

Доказ да понуђач располаже теретним
доставним возилима

да

Након прегледа понуде понуђача „Ibrea“доо Горњи Милановац, Иве
Лоле Рибара10 комисија за јавну набавку је уочила рачунске грешке и то:
На страни 75/84 укупан износ без пдв-а стоји:2.118.614,39 дин,
пдв:423.722,88 дин; укупан износ са пдв-ом:2.542.337,27.Комисија је
констатовала да је исправан износ на основу достављених јединичних цена
у понуди следећи:укупан износ без пдв-а 2.268.613,79; пдв:453.722,76;
укупан износ са пдв-ом:2.722.336,55 динара.
Комисија за јавну набавку је на основу члана 93.став4 Закона о
јавним набавкама тражила сагласност од понуђача„Ibrea“доо Горњи
Милановац дана 24.07.2020. Понуђач Ibrea“доо Горњи Милановац је дана
24.07.2020. доставио потписану и оверену сагласност за исправку рачунских

грешака, те се на тај начин сагласио да је коначна понуда : укупан износ без
пдв-а 2.268.613,79 динара, пдв:453.722,76; укупан износ са пдв-ом:
2.722.336,55.
Комисија је констатовала да су примљене укупно 2 (две) прихватљиве
и одговарајуће понуде, која су оцењене на следећи начин:

РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:
Комисија је након прегледа и оцењивања понуда сачинила следећу ранг листу
понуда за јавну набавку добара – материјал за мајсторе ради закључења оквирног
споразума
Ред.
Број под којим је
Укупна понуђена цена
Назив или шифра понуђача
Број
понуда заведена
без ПДВ
1.

05-1099-143

„Ibrea“ доо Горњи Милановац, Иве
Лоле Рибара 10

2.268.613,79

2.

05-1096-144

Binex doo, Нови Сад, Тихомира
Остојића 21

2.613.187,50

7. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да
ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће
извршити подизвођач:
Комисија предлаже да у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности
добара – материјал за мајсторе - оквирни споразум додели понуђачу „Ibrea“ доо,
Горњи Милановац, по понуди број 1717/20 од 17.07.2020. године, која је код
Наручиоца заведене под бројем 05-1099-143 дана 24.07.2020. године.
Понуђач је понуду поднео самостално .
Овлашћено лице наручиоца прихватило је предлог Комисије те је на основу
овлашћења из члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС",
бр.124/12, 14/15 и 68/15) донео одлуку као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од
пет дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији.
Потпун захтев за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) – 7)
ЗЈН мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
2) назив и адресу наручиоца
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

