Сходно члану 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/12, 15/14 и 68/15), директор Основне школе „Десанка
Максиновић“, улица Устаничка број 246, 11000 Београд, доноси

Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности
радова - Инвестиционо одржавање ограде око игралишта,
редни број набавке 3/15
1. Уговор о јавној набавци мале вредности радова - Инвестиционо
одржавање ограде око игралишта, редни број набавке 3/15, се
додељује понуђачу Изолинвест, улица Волгина број 73, 11000 Београд,
број понуде 227-IB од 01.10.2015. године са понуђеном ценом у износу
од 1.433.323,00 динара.
2. Процењена вредност набавке је 2.000.000,00 динара.
3. Одлуку о додели уговора доставити секретару, члановима Комисије,
консултанту и архиви.
4. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници, у
року од три дана од дана доношења.

Образложење
У предметном поступку јавне набавке, наручилац је, након доношења
Одлуке о покретању поступка и Решења о образовању Комисије за јавну
набавку, објавио Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страни.
До истека рока за подношење понуда, односно до до 02.10.2015. године, до
13,00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача:
-понуда понуђача Изолинвест, улица Волгина број 73, 11000 Београд,
-понуда понуђача ADD System д.о.о., улице Пере Мећаве број 17,
11000 Београд.
О поступку отварања понуда, Комисија је сачинила Записник о отварању
понуда и копију истог доставила понуђачима.

Након поступка отварања понуда, Комисија је извршила стручну оцену
понуда и у Извештају о стручној оцени понуда констатовала следеће:
- прегледом понуде понуђача Изолинвест, улица Волгина број 73,
11000 Београд, Комисија за јавну набавку је уочила да је понуђач у циљу
испуњености додатног услова који се тиче пословног капацитета, између
осталог, доставио и Уговор који закључен са Институтом „Михајло Пупин“,
11060 Београд, на енглеском језику. Сходно одредби члана 93. Закона,
Комисија за јавну набавку је понуђачу упутила захтев за додатним
објашњењем понуде у смислу да достави оверен превод Уговора на
српски језик, што је понуђач и учинио дана 07.10.2015. године. Ценећи
достављени превод уговора заједно са целокупном достављеном
документацијом, Комисија за јавну набавку констатује да је понуда
понуђача Изолинвест, улица Волгина број 73, 11000 Београд, број понуде
227-IB од 01.10.2015. године са понуђеном ценом у износу од 1.433.323,00
динара прихватљива;
прегледом понуде понуђача ADD System д.о.о., улице Пере
Мећаве број 17, 11000 Београд, Комисија за јавну набавку је уочила да је
понуђач у циљу испуњености додатног услова који се тиче пословног
капацитета доставио: 1) Уговор закључен са предузећем Vektor Inženjering
доо Београд, улица Цара Душана број 266, који је у Уговору опредељен као
Инвеститор у коме је у члану 1. Истог наведено „Како је Инвеститор
овлашћен од стране другог инвеститора да изабере извођача радова,
организује изградњу објекта и уведе извођача у посао изградње објекта,
уговорне стране овим уговором желе да уреде своје међусобне односе у
вези са изградњом објекта од стране Извођача“; 2) Уговор закључен са
MMZ Promet доо Београд, улица Краљице Катарине број 61, у коме је је
предмет дефинисан као „Извођење браварских радова на изради ограде
у Макишу, а за потребе ЈКП Београдски водовод и канализација“, а у
“члану 1. Истог наведено „Извођач се обавезује да за рачун инвеститотра
изведе радове на изради ограде око објекта ЈКП Београдски водовод и
канализација, а по понуди број 16/2014 која је саставни део овог Уговора“ и
3) Уговор о извођењу браварских радова на стамбено – пословном објекту
ПО+Пр+7+Пк, у улици Јужни булевар број 124 у Београду, на К.П.4577/1 КО
Врачар закључен са предузећем G.P. ALING TRADE доо Београд, улица
Битољска број 1а, у коме је у члану 1. Истог наведено „Извођач се обавезује
да за рачун инвеститотра изведе радове из предмета овог уговора у свему
према понуди број 38/2013 од 15.06.2013. године, усвојеној техничкој
документацији и пројекту који је саставни део овог Уговора“. Како је
Конкурсном документацијом тражено да се у циљу испуњености траженог
услова достави, између осталог и Потврда наручиоца радова, то је
понуђачу дана 06.10.2015. године сходно члану 93. Закона, упућен захтев за

додатним објашњењем понуде, у коме је тражено да се писмено изјасни
за сваки од достављених уговора, ко је у наведеним пословима био
Наручилац радова, у ком својству је изводио радове у односу на
Наручиоца радова, као и да ли је у конкретним пословима у односу на
Наручиоца радова био подизвођач или учесник у заједничкој понуди. Такође
је тражено од понуђача да прецизира, у односу на први уговор ко је други
Инвеститор, обзиром да је у Уговору наведено „Инвеститор је овлашћен од
другог инвеститора“, односно да ли је тај други инвеститор у конкретном
послу био Наручилац радова. У односу на други уговор, да прецизира
његов однос са ЈКП Београдски водовод и канализација, односно однос
предузећа MMZ Promet доо Београд, улица Краљице Катарине број 61 и ЈКП
Београдски водовод и канализација. У односу на трећи уговор, да
прецизира ко је Наручилац радова на изградњи стамбено – пословном
објекту ПО+Пр+7+Пк, у улици Јужни булевар број 124 у Београду, на
К.П.4577/1 КО Врачар. Понуђач је дана 07.10.2015. године доставио допис у
коме је, за први уговор навео да је његов инвеститор Вектор Инжењеринг. У
односу на други уговор, понуђач је навео да је његов инвеститор ММЗ
Промет, који је изводио послове за ЈКП Београдски водовод и канализација.
У односу на трећи уговор, понуђач је навео да је наручилац радова Aling
Trade, који је уједно и инвеститор. Имајући у виду садржину достављеног
објашњења, Комисија за јавну набавку је понуду понуђача ADD System
д.о.о., улице Пере Мећаве број 17, 11000 Београд, број понуде 26/2015 од
01.10.2015. године са понуђеном ценом у износу 1.304.199,45 динара
оценила као неприхватљиву, из следећих разлога. Понуђач није одговорио
на постављен захтев, односно није за први и други уговор навео ко је
наручилац радова и у ком својству је он био у односу на наручиоца
радова. У конкретном случају једино је прихватљив доказ за трећи уговор,
где је Наручилац радова оверио потврду о изведеним радовима понуђача..
Критеријум за оцену понуда је „најнижа понуђена цена“.
Имајући у виду напред наведено, то је донета Одлука као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Рок за подношење за подношење Захтева за
заштиту права је 5 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних
набавки.
ДИРЕКТОР
ОШ „Десанка Максиновић“
Катарина Стјепановић

