Град Лозница

Република Србија

ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Број јавне набавке 5/2016.
Деловодни број:404-20-989/2016-IIIı-6
Датум: 24.06.2016. год.
На основу члана 109. став 1., 131б. и 131в., Закона о јавним набавкама (Службени гласник
РС“ број 124/12,14/15 и 68/15), а у вези са Извештајем о стручној оцени понуда од 24.06.2016.
године, Начелник градске управе града Лознице, доноси
ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 5/2016
1. Обуставља се поступак јавне набавке Радова на санацији водоводне мреже Пасковац –
Зајача I фаза у Лозници, спроведен по Позиву за подношење понуда за јавну набавку радова
у отвореном поступку број:404-20-989/2016-IIIı од 10.06.2016. године, објављеном на Порталу
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, због тога што у спроведеном поступку
није прибављена ниједна одговарајућа и прихватљива понуда.
2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, у
року од три дана од дана доношења.
3. Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од десет дана од
дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки.
Образложење
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
1.
Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Град Лозница Градска управа
Адреса наручиоца: место: Лозница ул. Карађорђева број 2.
2.
Подаци о предмету јавне набавке:
Редни број јавне набавке: 5/2016-ОП.
Предмет ЈН је набавка: Радова на санацији водоводне мреже Пасковац –Зајача I фаза у
Лозници.
Средства за реализацију предметне јавне набавке обезбеђују се из Фонда солидарности,
на основу Споразума о поверавању спровођења одлуке Комисије од 13. марта 2015.
године закљученим између Републике Србије и Европске Комисије. Исплата радова се
врши преко Канцеларије за управљање јавним улагањима у складу са закљученим
уговором о јавној набавци а на основу испостављених фактура у року од 45 дана.
3.
Врста поступка : предметна јавна набавка је спроведена у отвореном поступку.
4.
Процењена вредност јавне набавке: 24.507.497,83 динара без пдв-а.
5.
Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена.
6.
Рок за достављање понуда: 20.06.2016. године до 12,00 часова.
__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________
Централа: 015/879-263, stomicevic.@loznica.rs

Град Лозница

Република Србија

7. .Отварање понуда: јавно отварање понуда обављено је дана 20.06.2016. године са почетком
у 12,30 часова, а окончано је истог дана у 12,45 часова. Јавном отварању понуда присуствовао је
представник једног понуђача.
Б. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА
1)
Број понуде
Назив и шифра понуђача
Понуђена цена
Без пдв-а: 36.117.494,45 динара
Плаћање
Рок важења понуде:
Рок завршетка радова
Гарантни рок
2)
Број понуде
Назив и шифра понуђача
Понуђена цена
Без пдв-а: 32.944.161,40 динара
Плаћање
Рок важења понуде:
Рок завршетка радова
Гарантни рок

Број под
којим је
понуда
заведена
13387

45 дана од дана достављања привремених и
окончане ситуације
60 дана
60 дана
24 месеца

13388
ГП ''Компресор инг'' д.о.о. Ваљево
Са пдв-ом:
39.532.993,68 динара
45 дана од дана достављања привремених и
окончане ситуације
60 дана
29.08.2016. године
24 месеца

Стручна оцена понуда
Подносилац понуде
ГП''Еуроимпекс'' д.о.о.
Лозница
ГП ''Компресор инг''
д.о.о. Ваљево (заједничка

13388

13387
ГП''Еуроимпекс'' д.о.о. Лозница
Са пдв-ом:
43.340.993,34 динара

понуда са ГП ''Естеградња''
д.о.о. Лозница; ''Водопром''
д.о.о. Лозница и ''Мидеал''
д.о.о. Лозница)

Понуда није одговарајућа и није прихватљива јер не испуњава све услове
тражене у конкурсној документацији (уз понуду није приложено средство
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, ни писмо о намерама банке
да ће издати банкарске гаранције за добро извршење посла и отклањање
грешака у гарантном року; рок за завршетак радова прелази наведени рок).
Понуда није одговарајућа и није прихватљива јер не испуњава све услове
тражене у конкурсној документацији (банкрска гаранција за озбиљност
понуде није издата на износ од 10 % од вредности понуде, као и
оригинално писмо о намери банке да ће издати банакарску гаранцију за
добро извршење посла није на 10 % укупне вредности уговора без пдв-а и
отклањање грешака у гарантном року није у висини од 5 % укупне
вредности уговора без пдв-а).
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3.Рангирање исправних и прихватљивих понуда:
Понуде наведених понуђача су неодговарајуће и неприхватљиве и прелазе процењену
вредност јавне набавке.
4.Предлог Комисије за јавну набавку:
Комисија за јавну набавку предлаже наручиоцу да на основу члана 109. став 1. Закона
о јавним набавкама, а у складу са стручном оценом понуда донесе Одлуку о обустави поступка
за јавну набавку – Радови на санацији водоводне мреже Пасковац –Зајача I фаза у Лозници,
због тога што нису испуњени услови за доделу уговора о предметној јавној набавци.
Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог Комисије за јавну набавку, па је на
основу законског овлашћења донело ову одлуку, која садржи и обавезу објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки и на интернет страни Наручиоца, у року од три дана од дана њеног
доношења (члан 109. став 3. ЗЈН), као и поуку о правном средству (члан 149. став 6. ЗЈН).
Службеник за јавне набавке
___________________
Слађана Томићевић

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Града Лозница
_____________________
Милојка Смиљанић
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