Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Наручилац: ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр.8.

Број ЈНМВ: IV 04-404-14/2020
Датум: 05.05.2020. год.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о
стручној оцени понуда број IV 04-404-14/2020 од 05.05.2020. године, Председник Општине Нови Бечеј д о н о с и
ОДЛУКУ
о додели уговора о јавној набавци
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР за јавну набавку радови – Изградња фискултурне сале са пратећим садржајем у Бочару,
према спецификацији и техничким карактеристикама набавке, за коју је наручилац спровео преговарачки поступак
по Одлуци о покретању преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда, ЈНМВ број IV 04404-14/2020 од 07.04.2020. године, понуђачу: Група понуђача: „Дијагонала-НБ“ Иве Лоле Рибара бр.6, Нови Бечеј,
„Монт“ доо Милетићева бр.32, Зрењанин и „Мах градња“ Вука Караџића бр.7, Нови Бечеј
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.novibecej.rs у року од три
дана од дана доношења.
Образложење
Наручилац је дана 07.04.2020. године донео Одлуку о покретању преговарачког поступка са објављивањем позива
за подношење понуда , број IV 04-404-14/2020, за набавку радови – Изградња фискултурне сале са пратећим
садржајем у Бочару , према спецификацији и техничким карактеристикама набавке.
Наручилац је дана 24.04.2020. године Позив и Конкурсну документацију поставио на Порталу јавних набавки и на
интернет страници наручиоца: www.novibecej.rs.
По позиву за подношење понуда, а до истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца приспела је 1 (једна)
понуда.
Поступак отварања понуда је спроведен у просторијама наручиоца, дана 30.04.2020. у 11,00 часова.
Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила
извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. IV 04-404-14/2020 од 05.05.2020. године, Комисија за јавне набавке је
констатовала следеће:
Подаци о јавној набавци:

Врста поступка: преговарачки поступак
Предмет ЈН - Изградња фискултурне сале са пратећим садржајем у Бочару, према спецификацији и техничким

карактеристикама набавке, по Одлуци о покретању преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење
понуда, број IV 04-404-14/2020 од 07.04.2020. године, под условима из Позива за достављање понуда и Конкурсне
документације;
1. Предмет ЈН – радови – Изградња фискултурне сале са пратећим садржајем у Бочару
Редни број ЈН IV 04-404-14/2020, у Плану јавних набавки општине Нови Бечеј за 2020. годину
– под ред. бројем 1.3.11.
1. Назив и ознака из општег речника набавке: 45212200 Радови на изградњи спортских објеката
2.
2. Процењена вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију: 64.904.168,00
дин. без ПДВ-а, одн. 77.885.001,00 дин. са ПДВ-ом
Разлози за примену овог поступка су: РАЗЛОГ И ОКОЛНОСТИ ПРИМЕНЕ ЧЛАНА 35. СТАВ 1. ТАЧКА 1.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА:

Општина Нови Бечеј - Наручилац спровео је отворени поступак јавне набавке радова, IV 04-404-13/2020 Изградња фискултурне сале са пратећим садржајем у Бочару.
Благовремено, тј. до дана 03.04.2020. године до 10:00 часова, код Наручиоца запримљена је једна заједничка
понуда од стране Групе понуђача: „Дијагонала-НБ“ Иве Лоле Рибара бр.6, Нови Бечеј, „Монт“ доо Милетићева
бр.32, Зрењанин и „Мах градња“ Вука Караџића бр.7, Нови Бечеј
Дана 06.04.2020. године, Комисије за спровођење предметног поступка јавне набавке, извршила је стручну оцену
заједничке Понуде наведене Групе понуђача о чему је сачинила писани Извештај о стручној оцени понуда број IV
04-404-13/2020, у ком је констатовала да поднета Понуда Групе понуђача садржи недостатак у делу који се односи
на достављена средства финансијског обезбеђења тј. да понуђач није доставио следећа средства финансијског
обезбеђења:
- Банкарска гаранција за озбиљност понуде,
- Обавезујуће писмо Банке о намерама - да ће издати банкарску гаранцију за повраћај аванса,
- Обавезујуће писмо Банке о намерама - да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла,
- Обавезујуће писмо Банке о намерама - да ће издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном
року,
У наведеном Извештају, Комисија је констатовала да наведена Понуда, осим горенаведеног не садржи друге
битне недостатке из члана 106. ЗЈН, да је благовремена, одговарајућа, не ограничава нити условљава права
Наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је самим тим у
осталом делу Понуда прихватљива.
Након спроведене стручне оцене Понуде, Комисија је предложила овлашћеном лицу Наручиоца да сагласно
члану 109. ЗЈН, донесе одлуку којом ће Заједничку понуду горе наведених понуђача одбити као неприхватљиву.
Овлашћено лице Наручиоца прихватио је предлог Комисије и сагласно члану 109. ставу 1. ЗЈН, донео Одлуку
о обустави поступка јавне набавке радова - Изградња фискултурне сале са пратећим садржајем у Бочару, број IV
04-404-13/2020, Одлука бр. IV 04-404-13/2020 од 06.04.2020. године.
Имајући у виду све наведено, Наручилац је, сагласно члану 35. став 1. тачка 1. ЗЈН, покренуо нови поступак јавне
набавке IV 04-404-14/2020, дана, 07.04.2020. године, доношењем Одлуке о покретању преговарачког поступка са
објављивањем позива за подношење понуда, бр. IV 04-404-14/2020
Наручилац је сагласно члану 35. став 1. тачка 1. ЗЈН и члану 5. став 2., Правилника о обавезним елементима
Конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, одлучио да
позове само и све понуђаче који су поднели понуду у обустављеном поступку јавне набавке IV 04-404-13/2020, (у
конкретном случају једна наведена Понуда од Групе понуђача), како би исту допунио и учинио је прихватљивом.
Првобитно одређени услови за учешће у обустављеном поступку јавне набавке IV 04-404-13/2020, техничке
спецификације и критеријуми за доделу уговора, су исти и у овом преговарачком поступку IV 04-404-14/2020, тј.
не мењају се.
3. Основни подаци о понуђачима:
Позив за достављање понуда је заједно са Конкурсном документацијом, постављен на Порталу јавних набавки и на
сајту општине www.novibecej.rs, дана 24.04.2020. године.
Рок за подношење понуда: 30.04.2020. године до 10,00 часова;
У року за подношење понуда, благовремено је примљена једна понуда:
- Група понуђача: „Дијагонала-НБ“ Иве Лоле Рибара бр.6, Нови Бечеј, „Монт“ доо Милетићева бр.32,
Зрењанин и „Мах градња“ Вука Караџића бр.7, Нови Бечеј
Неблаговремене понудe: нема.
Након сачињавања Записника о отварању понуда, Комисија је приступила стручној оцени примљених понуда.
4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
- Понуде које су одбијене због битних недостатака: /
- Понуде које су одбијене као неодговарајуће: /
- Понуде које су одбијене као неприхватљиве, јер превазилазе процењену вредност јавне
набавке: /
5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који је
утврђена та цена:/
6. Начин примене методологије доделе пондера: Критеријум за оцењивање и рангирање понуда је
најнижа понуђена цена, те Комисија за предметну набавку, саставила ранг листу понуђача:

- Група понуђача: „Дијагонала-НБ“ Иве Лоле Рибара бр.6, Нови Бечеј, „Монт“ доо Милетићева бр.32, Зрењанин и
„Мах градња“ Вука Караџића бр.7, Нови Бечеј. Понуђена цена: 63.924.554,00 дин. без ПДВ-а, односно
76.709.464,30 са ПДВ-ом;
7. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз
помоћ подизвођача и назив подизвођача:/
Комисија, по спроведеном оцењивању понуда, констатује да је наручилац примио 1 (једну) понуду, која је
благовремена, које наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничавају,
нити условљавају права наручиоца или обавезе понуђача и чија понуђена цена не прелази износ процењене
вредности јавне набавке, односно која је прихватљива, и предлаже наручиоцу да Одлуком о додели уговора,
уговор за јавну набавку, додели понуђачу: Група понуђача: „Дијагонала-НБ“ Иве Лоле Рибара бр.6, Нови Бечеј,
„Монт“ доо Милетићева бр.32, Зрењанин и „Мах градња“ Вука Караџића бр.7, Нови Бечеј. Понуђена цена:
63.924.554,00 дин. без ПДВ-а, односно 76.709.464,30 са ПДВ-ом;
Изабрани понуђач је испуњеност услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказао достављањем свих
тражених доказа.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у
року од 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Подносилац захтева је дужан да на
рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра
плаћања: 153 или 253, позив на број: подацио броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права, сврха уплате: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије, сходно Упутству Републичке комисије за заштиту права у
поступцима о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права).
Сагласно одредбама члана 156. став 4. ЗЈН, ако поднети захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева
за заштиту права мора наручиоцу, на његов писмени захтев, надокнадити трошкове настале по основу захтева за
заштиту права.

М.П.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ:
____________________

Саша Максимовић

