ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
ПИБ: 100981381
улица Георги Димитров број 82
17540 Босилеград
Република Србија

Датум:

30.09.2020

Број:

404-189/2020-1

На основу члана 146. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19), наручилац доноси,

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Наручилац:

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Референтни број: 404-189/2020
Назив набавке:

Радови на изградњи система за водоснабдевање насеља Добри дол као део система
водоснабдевања Босилеграда и приградских насеља са изворишта воде "Рода"

Број огласа на Порталу јавних набавки:
Врста уговора
Услуге

2020/С Ф02-0000806
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Главна CPV ознака:

45000000

Назив предмета / партије:

Радови на изградњи система за водоснабдевање насеља Добри дол као део система
водоснабдевања Босилеграда и приградских насеља са изворишта воде "Рода"

Процењена вредност предмета / партије (без ПДВ-а): 5.750.000,00 Валута: РСД
Уговор се додељује привредном субјекту:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛИЈЕ И УСЛУГЕ УСЛУГА СА ПО, БОСИЛЕГРАД, 100981084, ДОБРОДОЛСКИ ПОТОК ББ,
БОСИЛЕГРАД, 17540, Србија

Вредност уговора (без ПДВ):

5.732.909,36

Вредност уговора (са ПДВ):

6.879.491,23

Валута: РСД

Образложење:
Наручилац је дана 31.08.2020.године донео одлуку о спровођењу отвореног поступка јавне набавке радова на
изградњи система за водоснабдевање насеља Добри дол као део система водоснабдевања Босилеграда и
приградских насеља са изворишта воде "Роде", број 404-189/2020.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 03.09.2020. године, послао јавни позив на објављивања на Портал јавних
набавки и својој интернет страници.
До истека рока за подношење понуда (18.09.2020.године до 12,00 часова) електронским путем достављена је једна
понуда и то понуда понуђача Јавно предузеће за комуналије и услуге "Услуга" из Босилеграда, улица Добродолски
поток бб.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за предметну јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и
сачинила извештај о поступку у коме је констатовано да су се стекли услови за доделу уговора понуђачу који је
поднео понуду.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

1

Са свега изнетог донета је одлука као у диспозитиву.

Упутство о правном средству:
Против ове одлуке, понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања на
Порталу јавних набавки одлуке наручиоца којом се окончава поступак јавне набавке, у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

1

ИЗВЕШТАЈ О ПОСТУПКУ
Датум креирања извештаја: 30.09.2020 06:50:05

Подаци о поступку
Назив поступка

Радови на изградњи система за водоснабдевање насеља Добри дол као део система водоснабдевања Босилеграда и приградских
насеља са изворишта воде "Рода"

Реф. број

404-189/2020

Врста поступка

Отворени поступак

Процењена вредност

5.750.000,00

Техника
ЦПВ

45000000-Грађевински радови

Кратак опис набавке

Набавка се реализује у циљу закључења уговора са најповољнијим понуђачем ради извођења радова на изградњи система
водоснабдевања насеља "Добри дол" у Босилеграду као део система водоснабдевања Босилеграда и приградских насеља са
изворишта воде "Рода". Систем водноснабдевања насеља Добри дол подразумева изградњу резервоара запремине 80м3
непосредно изнед насеља, укопавање одговарајућих цеви од магистралног вода до резервоара и изградња прекидне коморе.

Подељен у партије

НЕ

Образложење зашто предмет није подељен у
партије
Број објаве

2020/С Ф02-0000806

Врста објаве

Јавни позив

Објављено

03.09.2020

Рок за подношење

18.09.2020 12:00:00

Чланови комисије за јавну набавку
Име и презиме
Владимир Стојнев-Општинска управа општине Босилеград
Иван Стојнев-Општинска управа општине Босилеград
ЉУБЕН ЗАХАРИЈЕВ

Подаци о предмету / партијама

Критеријум за доделу уговора на основу

Цене

Остали захтеви набавке
Назив критеријума
Рок извођења радова
Гарантни рок за изведене радове

Подаци о отварању
Датум и време отварања: 18.09.2020 12:00:00
Електронско отварање понуда завршено у: 18.09.2020 12:00:05
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Број пристиглих понуда / пријава
Понуђач

Облик понуде

Ознака / број понуде

Подизвођачи

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛИЈЕ И УСЛУГЕ УСЛУГА СА ПО,
БОСИЛЕГРАД, ДОБРОДОЛСКИ ПОТОК ББ, 17540, БОСИЛЕГРАД, Србија

Самостално

615/20

НЕ

Примедбе на поступак јавног отварања понуда
На отварању понуда није било представника понуђача тако да није било примедби на поступак јавног отварања понуда.

Аналитички приказ поднетих понуда
Подаци о цени
Понуђач

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
КОМУНАЛИЈЕ И УСЛУГЕ УСЛУГА

Цена

5732909.36

Остали захтеви
Цена (са
ПДВ)

6879491.23

Валута

Гарантни рок Рок и начин
за изведене плаћања
радове
[Месеци
рачунајући
од дана
извршене
примопредаје
радова]
РСД 24.00

45 дана

Рок
Рок важења
извођења
понуде
радова [Дана
од дана
увођења у
посао]

99.00

70

Датум и време подношења
17.9.2020. 09:44:34

СА ПО, БОСИЛЕГРАД

Аналитички приказ понуда након допуштених исправака
Подаци о цени
Понуђач

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
КОМУНАЛИЈЕ И УСЛУГЕ УСЛУГА
СА ПО, БОСИЛЕГРАД

Цена

5732909.36

Остали захтеви
Цена (са
ПДВ)

Валута

6879491.23

Гарантни рок Рок и начин
за изведене плаћања
радове
[Месеци
рачунајући
од дана
извршене
примопредаје
радова]
РСД 24.00

45 дана

Рок
Рок важења
извођења
понуде
радова [Дана
од дана
увођења у
посао]

99.00

70

Резултати стручне оцене
Понуђач

Одбија се

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛИЈЕ И УСЛУГЕ
УСЛУГА СА ПО, БОСИЛЕГРАД
Напомена уз преглед понуде:

НЕ

Коначна цена

Коначна цена (са ПДВ)
5.732.909,36

Валута

6.879.491,23 РСД

Понуда овог понуђача је прегледана и установљено је следеће:
Понуду је понуђач у својим пословним књигама завео под бројем 615/20,
Понуда је поднета дана 17.09.2020.године,
Рачунске операције у обрасцу структуре понуђене цене/предмер и предрачуна радова су тачне.
Укупно понуђена цена без и са обрачунатим пдв-ом је идентична у обрасцима понуде, предмеру и предрачуну радова и моделу
уговора.
Понуђач је све постављене услове за квалитативни избор доказао достављањем изјаве уз понуду.

Рангирање понуда и предлог избора / обуставе

Уговор ће се доделити

ДА

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су У предметној јавној набавци нема сукоба интереса.
поводом тога предузете
Додатни подаци / Напомена

Понуђач

Ранг

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛИЈЕ И УСЛУГЕ
УСЛУГА СА ПО, БОСИЛЕГРАД
Образложење избора

1

Образложење ранга
Цена понуде: 5,732,909.36 РСД

Изабире се
ДА

У предметној јавној набавци у остављеном року за подношење понуда (18.09.2020.године до 12,00 часова) своју понуду је поднео
понуђач Јавно предузеће за комуналије и услуге "Услуга" из Босилеграда, улица Добродолски поток бб (17.09.2020.године). Понуда
овог понуђача у свему одговара захтевима наручиоца односно иста је испод процењене вредности јавне набавке, рок извођења
радова је такође испод траженог рока од 100 дана и гарантни рок одговара траженом гарантном року од 24 месеци од дана извршене
примопредаје радова. На основу напред изнетог комисија констатује да су се стекли услови за доделу уговора овом понуђачу.
Са свега изнетог комисија у предметној јавној набавци предлаже наручиоцу да уговор додели понуђачу Јавно предузеће за
комуналије и услуге "Услуга" из Босилеграда, улица Добродолски поток бб.

