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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Бр. XI-13-404-94/2016
Датум: 21.04.2016. године
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15),
члана 34. Одлуке о Градској управи града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр. 13/14 - пречишћен текст), а у
складу са Извештајем о стручној оцени понуда Комисијe за спровођење поступка jавне набавке мале вредности Набавка услуге израде пројекта са постављањем осветљења на пешачким прелазима, бр. XI-13-404-94/2016 од
20.04.2016. године, Начелник Градске управе града Панчева, доноси
ОДЛУКУ
о додели Уговора
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај Комисијe за спровођење поступка jавне набавке мале вредности - Набавка
услуге израде пројекта са постављањем осветљења на пешачким прелазима, бр. XI-13-404-94/2016 од
20.04.2016. године, ПА СЕ УГОВОР ДОДЕЉУЈЕ Понуђачу - „Модел 5“ д.о.о., Београд, Бачванска бр.21/9 за
понуду број 62/16/М5 од 18.04.2016.године, која је прихватљива.
Образложење
1. Предмет јавне набавке: поступак јавнe набавкe мале вредности – Набавка услуге израде пројекта са
постављањем осветљења на пешачким прелазима, бр. XI-13-404-94/2016.
Спроведен је поступак јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама.
Наручилац је Одлуку о покретању поступка бр. XI-13-404-94/2016 донео дана 01.04.2016. године, а Комисија је
Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију објавила на Порталу јавних набавки и интернет страници
Града Панчева дана 05.04.2016. године.
Јавно отварање понуда обављено је дана 20.04.2016. године, са почетком у 10:15 часова, у Градској управи
града Панчева, Агенција за јавне набавке, канцеларија брoj 2 и о истом је Комисија за јавну набавку, образована
Решењем начелника Градске управе града Панчева, бр. XI-13-404-94/2016 од 01.04.2016. године у саставу: Ранко
Марчетић, дипл.инж. саобраћаја, стручно лице, лице задужено за реализацију уговора, Срђан Половина,
дипл.инж.саобраћаја, стручно лице и Марија Крстић, дипл.правник, службеник за јавне набавке, сачинила
Записник о отварању понуда бр. XI-13-404-94/2016 од 20.04.2016. године.
2. Процењена вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију:
Процењена вредност јавне набавке износи: 3.958.333,00 динара, без урачунатог ПДВ-а.
Jaвна набавка није обликована по партијама.
3. Основни подаци о понуђачима:
Комисија је у Записнику констатовала да је до дана 20.04.2016. године до 10:00 часова, пристигла и заведена
пријемним штамбиљем једна (1) благовремена понуда следећег понуђача:
Број под којим је понуда
заведена код наручиоца

Назив Понуђача

Бр. XI-13-404-94/2016-1

„Модел 5“ д.о.о., Београд, Бачванска бр. 21/9

Датум
пријема
20.04.2016.
године

Време
пријема
09:20

2/4
Комисија је у Записнику констатовала да је отварању понуда присуствовао представник Понуђача:
Назив понуђача
„Модел 5“ д.о.о.,
Београд, Бачванска бр. 21/9

Представник понуђача
Дејан Ивановић

Број и датум
овлашћења
31/16/М5
од 20.04.2016 год.

Комисија је у Записнику констатовала да неблаговремених понуда није било.
3.1. Назив Понуђача: „Модел 5“ д.о.о.
- Адреса: Београд, Бачванска бр. 21/9
- ПИБ: 100295354
- Матични број: 06977537
- Законски заступник: Звездан Пешовић, директор
- Лице овлашћено за потписивање Уговора о јавној набавци: Звездан Пешовић, директор
3.1.1. Подаци о понуди Понуђача: „Модел 5“ д.о.о.
- Број понуде: 62/16/М5
- Датум понуде: 18.04.2016.год.
- Понуду подноси: самостално
- Опис предмета набавке — Набавка услуге израде пројекта са постављањем осветљења на пешачким
прелазима, ЈН бр.XI-13-404-94/2016
Понуђена цена и евентуални попусти које нуди понуђач:
Израда пројекта са постављањем осветљења на пешачким
3.469.200,00
прелазима, у складу са Техничком спецификацијом
Наручиоца ( по Обрасцу струкутре цене), у динарима, без
ПДВ-а
Израда пројекта са постављањем осветљења на пешачким
4.163.040,00
прелазима, у складу са Техничком спецификацијом
Наручиоца (по Обрасцу струкутре цене),у динарима, са
ПДВ-ом
Напомена: Цена у динарима, без ПДВ-а, Наручиоцу ће служити за бодовање понуда

Начин, рок и услови плаћања

Рок извршења услуге

Наручилац ће плаћање извршити најкасније у року од 30 дана од
дана испостављене исправне фактуре понуђача за извршену
услугу и потписаног записника о квалитативном и квантитативном
пријему услуге.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Понуђач је дужан да пројекат изради и исти Наручиоцу достави
на сагласност, у року од 7 дана, рачунајући од дана потписивања
уговора о јавној набавци, и то у 3 (три) примерка - аналогно и 3
(три) примерка пројекта - дигитално у електронском облику на
CD-у.
Понуђач је дужан да постављање осветљења на пешачким прелазима у улици Димитрија Туцовића, зона раскрсница са улицом
Штросмајерова и Улица Војвођански булевар (пешачки прелаз између Народне баште и Барутане) изврши у року од 40 дана,
рачунајући од дана пријема сагласности на израђени пројекат.

Рок важења понуде

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у
писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења
понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде
на може мењати понуду.
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Проценат укупне вредности набавке или део набавке, који ће бити поверен подизвођачу: /
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу нумерички приказати: /
Понуђач је као доказ о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона приложио:
- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених
конурсном докумнтацијом, (Образац 5);
Понуђач је као доказе о испуњености додатних услова из члана 76. захтеваних конкурсном документацијом
приложио:
За пословни капацитет:
- Решење Министарства грађевинарства и урбанизма бр.351-02-00352/2012–04,од 29.11.2012.год. за добијање
лиценце П131С1
За технички капацитет:
Пописну листу основних средства на дан 31.12.2015. године, којом доказује да поседује машину за хладну
пластику и фотокпије рачуна
За кадровски капацитет:
- М обрасце, лиценце 370 и потврде Инжењерске коморе РС, да су лиценце важеће, за 2 пројектанта
саобраћајне струке
- М обрасце, лиценце 470 и потврде Инжењерске коморе РС, да су лиценце важеће, за 2 пројектанта
саобраћајне струке
Понуђач је приложио и обрасце захтеване конкурсном документацијом:
Образац понуде (Образац 1)- попуњен, потписан и оверен печатом
Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2)- попуњен, потписан и оверен
печатом
Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) - понуђач није исказао трошкове
Образац изјаве о независној понуди (Образац 4)
Образац 7 – Изјава о достављању банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року
Писмо о намерама банке број 294/2016 о издавању банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року
Модел уговора
Техничку спецификацију
Доказе да понуђени стубови и светиљка одговарају техничким карактеристикама, димензијама и осталим
захтевима из Техничке спецификације.
4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда: Нема
5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење: Комисија је констатовала
да поднета понуда не садржи неуобичајено нискe ценe.
6. Начин примене методологије доделе пондера:
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“
Назив Понуђача

Број бодова

Ранг листа

„Модел 5“ д.о.о.

100 бодова

1

7. Назив понуђача коме се додељује Уговор
Комисија је након стручне оцене понуде, предложила Начелнику Градске управе града Панчева, да на основу
члана 108. Закона о јавним набавкама, донесе Одлуку о додели уговора понуђачу -„Модел 5“ д.о.о.,
Београд, Бачванска бр. 21/9, за понуду број 62/16/М5 од 18.04.2016.године, која је прихватљива.
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8. Начелник Градске упрве града Панчева прихватио је Извештај о стручној оцени понуда Комисијe за
спровођење поступка jавне набавке мале вредности – Набавка услуге израде пројекта са постављањем
осветљења на пешачким прелазима, бр. XI-13-404-94/2016 од 20.04.2016. године, те је донео Одлуку као у
диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања исте на Портaлу јавних набавки.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу,
а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
Милорад Милићевић

