РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број 404-8/21-18-20
06.12.2018. године
Београд

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама и члана 74. и 75. Правилника о набавкама, заменик
генералног секретара Народне скупштине на основу овлашћења председника Народне скупштине
број: 9-582/18 од 9. марта 2018. године, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (РАДОВИ), ЈН бр. 21/18

1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ ГРУПИ ПОНУЂАЧА коју чине:
G.D. „DABAR“ d.o.o BEOGRAD, Београд, ул.Кумодрашка 57, носилац посла, и „FINISH DEAL“
d.o.o. BEOGRAD, Београд, ул. Воислава Илића бр.12, члан Групе, број заједничке понуде Р-148 од
29.11.2018. године, код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8-/21-18-16 од 30.11.2018.
године,
2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три
дана од дана њеног доношења.

Образложење
Наручилац је дана 12.10.2018. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 03 број
404-8/21-18 за набавку радова – замена дотрајалих дрвених прозора, ЈН бр. 21/18. Наручилац је
позив за подношење понуда и конкурсну документацију за предметну набавку објавио на Порталу
јавних набавки и интернет страници Народне скупштине Републике Србије.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су две заједничке понуде.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 03 број
404-8/21-18-18 од 30.11.2018. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда
и изради Извештаја о стручној оцени понуда 03 број 404-8/21-18-19 од 06.12.2018. године, у коме је
констатовала следеће:
1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Предмет јавне набавке број ЈН 21/18 је набавка радова – замена дотрајалих дрвених прозора.
Назив и ознака из општег речника набавки:
Ознака из општег речника набавке: 44220000 – Грађевинска столарија
45420000 – Радови на уградњи столарије
2. Процењена вредност јавне набавке: 30.000.000,00 динара без ПДВ-а.
3. Дана 31.10.2018. године, наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних
набавки и интернет страници Народне скупштине Републике Србије.
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4.

Укупан број поднетих понуда и основни подаци о понуђачим:
Благовремено, до 10,00 часова, до дана 30.11.2018. године, пристигле су понуде следећих
понуђача:
Број под којим је
понуда заведена

03 бр. 404-8/21-18-16
Понуда бр. 1

03 бр. 404-8/21-18-17
Понуда бр. 2

Понуђач
(назив, улица , број и место)
Заједничка понуда Групе понуђача:
1) G.D. „DABAR“ d.o.o. BEOGRAD,
Београд, ул. Кумодрашка бр. 57,
носилац посла и
2) „FINISH DEAL“ d.o.o. BEOGRAD
Београд, ул. Воислава Илића бр.12,
члан Групе
Заједничка понуда Групе понуђачаконзорцијум:
1) „IZOLINVEST“ d.o.o. BEOGRAD,
Београд, ул. Волгина 73, носилац
посла и
2) „GRASING“ PR,
Београд ул. Винарска бр.5a, члан
Групе

датум пријема

час пријема

30.11.2018. год.

9,10

30.11.2018. год.

9,20

Није било неблаговремених понуда.
Назив понуђача и основни подаци о понуђачим:
Заједничка понуда Групе понуђача коју чине:
G.D. „DABAR“ d.o.o. BEOGRAD.,Београд, ул. Кумодрашка 57, носилац посла, матични број 07920091,
ПИБ 101734463
и
„FINISH DEAL“ d.o.o. BEOGRAD, Београд, ул. Воислава Илића бр. 12, члан Групе, матични број
20049707, ПИБ 103940609.
Заједничка понуда Групе понуђача-конзорцијум који чине:
„IZOLINVEST“ d.o.o. BEOGRAD, Београд, ул. Волгина 73, носилац посла, матични број 17206257,
ПИБ 101387684
и
„GRASING“ PR , Београд, ул. Винарска бр. 5a, члан Групе, матични број 55979782, ПИБ 101544397.
Отварање благовремено приспелe понудe обављено је јавно, дана 30.11.2018. године, у
просторијама Народне скупштине Републике Србије, Краља Милана 14, са почетком у 11,00 часова,
о чему је састављен Записник 03 број 404-8/21-18-18.

5. Анализа понуда, понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђена цена тих
понуда:
Након разматрања понуда Комисија за јавну набавку утврдила је следеће:
5.1 - да је заједничка понуда Групе понуђача коју чине G.D. „DABAR“ d.o.o BEOGRAD, Београд, ул.
Кумодрашка 57, носилац посла, и „FINISH DEAL“ d.o.o. BEOGRAD, Београд, ул. Воислава Илића
бр.12, члан Групе, број заједничке понуде Р-148 од 29.11.2018. године, код наручиоца заведена под
бројем 03 број 404-8-/21-18-16 од 30.11.2018. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3.
став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама.
Прегледом заједничке понуде коју је доставила Група понуђача коју чине G.D. „DABAR“ d.o.o.
BEOGRAD, носилац посла, и „FINISH DEAL“ d.o.o. BEOGRAD, утврђено је да је понуда у целини
припремљена у складу са техничком спецификацијом, захтевима наручиоца и да садржи све доказе
који се односе на испуњеност обавезних и додатних услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним
набавкама коју су предвиђени конкурсном документацијом.
Понуђена укупна јединична цена износи:................. 22.580,00 динара без ПДВ-а
Понуђени рок извођења радова ............................... 30 дана
Понуђени тражени аванс........................................... 0%
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Одбијена је понуда следећег понуђача и то:
5.2. – заједничка понуда Групе понуђача-конзорцијум који чине „IZOLINVEST“ d.o.o. BEOGRAD,
Београд, ул. Волгина 73, носилац посла, и „GRASING“ PR , Београд ул. Винарска бр. 5a, члан
Групе, број заједничке понуде 137 ИБ од 29.11.2018. године, код наручиоца заведена под бројем 03
број 404-8/21-18-17 од 30.11.2018. године, је неприхватљива у складу са одредбама члана 3. став 1.
тачка 33. Закона о јавним набавкама.
Разлози за одбијање понуде:
1) У конкурсној документацији је тражен додатни услов у оквиру финансијског капацитета под тачком
1.3 да понуђач поседује скоринг минимум Б нивоа, односно веома добар бонитет (Б+, Б, Б-) а који се
доказује документом о скорингу издатим од стране АПР након објављивања позива за подношење
понуда. Понуђач је у својој понуди доставио документ о скорингу који је издат пре објављивања
позива за подношење понуда односно 23.08.2018. године те није испунио додатни услов под тачком
1.3.
Тражени доказ: документ о скорингу издатим од стране АПР након објављивања позива за
подношење понуда ( 31.10.2018 )
2) У оквиру техничких карактеристика на страни 5. конкурсне документације наведено је: „Понуђач је
у обавези да уз понуду достави документацију коју издаје независна лабораторија, а којом се
доказују следеће карактеристике прозора и уграђених делова а под тачком 8) Отпорност према
оптерећењу од ветра према СРПС ЕН 12210 категорија Ц5. Понуђач је приложио атест немачке
лабораторије „Rossenheim“ по ком је за тражену отпорност према оптерећењу од ветра понуђени
прозор категорије Ц4. Понуда је неодговарајућа у смислу члана 3. став 1. тачка 32. ЗЈН јер
неиспуњава тражене техничке карактеристике.
Понуђена укупна јединична цена одбијене понуде: 16.600,00 динара без ПДВ-а
Понуђени рок извођења радова у одбијеној понуди: 30 дана
Тражени аванс у одбијеној понуди:
0%

6. Начин примене методологије доделе пондера:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума „економски
најповољнија понуда“, а рангирање и оцењивање вршиће се применом следећих елемената
критеријума:
1. Понуђена цена..................................... 70 пондера
2. Рок извођења радова ......................... 15 пондера
3. Тражени аванс...................................... 15 пондера
Укупно: 100 пондера

Група понуђача коју чине G.D. „DABAR“ d.o.o BEOGRAD, Београд, ул.Кумодрашка 57, носилац
посла, и „FINISH DEAL“ d.o.o. BEOGRAD, Београд, ул. Воислава Илића бр.12, члан Групе, понудио
је следеће елементе критеријума:
1. Понуђена укупна јединична цена..................... 22.580,00 динара без пдв-а
2. Рок извођења радова ...................................... 30 дана
3. Тражени аванс................................................... 30%
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Методологија за израчунавање пондера за прихватљиву понуду:
1. Методологија за доделу пондера за елемент критеријума под 1. Понуђена цена, одређена је
следећом формулом:

Број пондера се одређује тако што се најнижа понуђена цена дели са понуђеном ценом из понуде
која се рангира и тако добијена вредност множи са 70 пондера предвиђених за овај критеријум.
2. Методологија за доделу пондера за елемент критеријума под бројем 2. Рок извођења радова,
одређена је следећом формулом:

Број пондера се одређује тако што се најкраћи рок извођења радова дели са роком извођења
радова из понуде који се рангира и тако добијена вредност множи са 15 пондера предвиђених за овај
критеријум.

3. Методологија за доделу пондера за елемент критеријума под бројем 3. Начин плаћања (аванс),
одређена је следећом формулом:
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Број пондера се одређује тако што се од 40 одузима проценат траженог авансног плаћања радова из
понуде и дели са 40 и тако добијена вредност множи са 15 пондера предвиђених за овај критеријум.

УКУПНО Ц + Р + ПЛ = 70 + 15 + 5 = 90 ПОНДЕРА

7. Назив понуђача коме се додељује уговор:
Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија заједничка понуда Групе
понуђача коју чине G.D. „DABAR“ d.o.o BEOGRAD, Београд, ул.Кумодрашка 57, носилац посла, и
„FINISH DEAL“ d.o.o. BEOGRAD, Београд, ул. Воислава Илића бр.12, члан Групе, број заједничке
понуде Р-148 од 29.11.2018. године, код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8-/21-18-16 од
30.11.2018. године,
понуђенe укупне јединичне цене у износу од 22.580,00 динара без ПДВ-а, понуђеног рока за
извођења радова од 30 дана и траженог аванса од 30% од уговорене цене радова.
Комисија је предложила наручиоцу да уговор у поступку јавне набавке радова – замена дотрајалих
дрвених прозора, додели Групи понуђача коју чине G.D. „DABAR“ d.o.o BEOGRAD, Београд, ул.
Кумодрашка 57, носилац посла, и „FINISH DEAL“ d.o.o. BEOGRAD, Београд, ул. Воислава Илића
бр.12, члан Групе.
Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог Комисије за јавну набавку о избору најповољније
понуде и на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права
у року од 10 дана од дана објаве исте на Порталу јавних набавки.
Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
____________________________
Срђан Смиљанић

Доставити
 Одељењу за буџетске и финансијско-рачуноводствене
послове
 Писарници
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