Република Србија
ОПШТИНА ПРИБОЈ
03 бр: 404-250 ЈН бр.11/18
27.11.2018. год.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда 03 бр.404-249 од 27.11.2018.
године за јавну набавку радова на чишћењу и санацији водотокова II реда на
територији општине Прибоју, ЈН бр. 11/18, председник Општине Прибој доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
1. УСВАЈА СЕ Извештај комисије о стручној оцени понуда 03 бр. 404-249 од
27.11.2018. год. за јавну набавку радова на чишћењу и санацији водотокова II
реда на територији општине Прибоју.
2. Уговор о јавној набавци додељује се понуђачу понуђачу ВД „ЈугокопПодриње“ д.о.о. Шабац, бр. понуде 03/1460 од 13.11.2018. године.
3. Укупна вредност уговора износи 92.812.640,00 динара (без ПДВ-а).
4. Ову одлуку објавити на порталу Управе за јавне набавке и на сајту наручиоца у
року од три (3) дана од дана доношења.
Образложење
Одлуком председника општине Прибој бр. 404-241 од 29.10.2018. год. покренут
је отворени поступак јавне набавке радова на чишћењу и санацији водотокова II реда на
територији општине Прибоју, ЈН бр. 11/18.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на
порталу Управе за јавне набавке дана и на сајту наручиоца www.priboj.rs, дана
29.10.2018. год.
До истека рока за подношење понуда, 13. новембра 2018. године до 12,00 часова
пристигла је понуда понуђача:
Ред. Заводни
бр. бр.

Назив или шифра
подносиоца понуде

Датум
пријема

Час
пријема

1.

„ВД „Југокоп-Подриње“ д.о.о. Шабац

13.11.2018.

11:20

03/1460

Комисија за јавну набавку образована Решењем бр. 404-242 од 29.10.2018. године
приступила је јавном отварању понуда дана 13.11.2018. године, са почетком у 12,15
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часова, у просторијама наручиоца, Општина Прибој, ул. 12. јануар бр.108, у присуству
представника понуђача ВД „Југокоп-Подриње“ д.о.о. Шабац, о чему је вођен записник
03 бр: 404-247 од 13.11.2018. године.
Није било неблаговремених понуда.
Комисија за јавну набавку је приступила отварању понуде према датуму и времену
подношења и у записнику констатовала податке из обрасца понуде и присутност доказа
тражених Законом и конкурсном документацијом ЈН бр. 11/18:
1. Понуђач ВД „Југокоп-Подриње“ д.о.о. Шабац, ул. Јанка Веселиновића бр. 29,
мат.бр. 07369000, ПИБ 100111509, понудио је цену од 92.812.640,00 дин.(без
ПДВ-а).
Понуду подноси самостално;
Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених привремених ситуација и
окончане ситуације;
Рок важења понуде:

60 дана од дана отварања понуда;

Рок извођења радова: 150 календарских дана од дана увођења у посао;
Гарантни период:

24 месеца од дана примопредаје радова.

Понуђач је доставио обрасце и средства финансијског обезбеђења захтевана
конкурсном документацијом ЈН бр. 11/18. Такође, понуђач је доставио доказе у виду
важећих решења надлежног министарства да има дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке у складу са чл. 75. став 1. тачка 5)
Закона.
Јавно отварање понуда завршено је у 12,45 часова.
Наручилац:

Општина Прибој

Редни број набавке:

ЈН бр.11/18

Врста поступка:

отворени поступак

Предмет јавне набавке су радови на чишћењу и санацији водотокова II реда на
територији општине Прибоју
Назив и ознака из општег речника набавки: 45246400 – Радови на заштити од поплава
Процењена вредност (без ПДВ-а) ЈН бр. 11/18 износи 93.355.674,24 динара
Вредност уговора (без ПДВ-а):

92.812.640,00 динара

Вредност уговора (са ПДВ-ом):

111.375.168,00 динара
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Овлашћени представник понуђача није имао примедбе на поступак отварања
понуда.
Чланом 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
124/12, 14/15 и 68/15) прописано је „прихватљива понуда је понуда
благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака,
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или
понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке“.

РС“, бр.
која је
која је
обавезе

Чланом 107. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15) прописано је „наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа
и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.“
Приликом стручне оцене понуда, комисија је ценила присутност доказа
тражених Законом и конкурсном документацијом ЈН бр. 11/18:
Провером на сајту Агенције за привредне регистре, утврђено је да је понуђач ВД
„Југокоп-Подриње“ д.о.о. Шабац регистрован у Регистру понуђача те да испуњава
обавезне услове сходно чл. 75. Закона о јавним набавкама.
На захтев наручиоца који је упућен на мејл понуђача 14.11.2018.год., понуђач је
доставио доказе дана 20.11.2018. год.тражене чл. 76. ЗЈН и конкурсном документацијом
у погледу испуњености додатних услова финансијског, пословног, техничког и
кадровског капацитета.
У погледу испуњености додатног услова финансијског капацитета, понуђач је
доставио образац БОН-ЈН којим је доказао да остварени пословни приход у последње
три године (2015., 2016. и 2017.) премашује тражени износ од 270.000.000,00 динара.
Такође понуђач је доставио потврду Народне банке Србије да није био неликвидан у
последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки
објављен Позив за подношење понуда.
У погледу испуњености додатног услова пословног капацитета, понуђач ВД
„Југокоп-Подриње“ д.о.о. Шабац је доставио потврду инвеститора ЈВП “Србијаводе“
Београд да је као члан групе понуђача у периоду од фебруара 2017. год. до октобра
2017. год. квалитетно и у уговореном року реализовао хитне радове на санацији
оштећења водних објеката за заштиту насеља и индустријске зоне у Лучанима од
великих вода реке Бјелице у износу од 302.999.697,36 дин. без ПДВ-а. Понуђач је
такође доставио копију уговора и припадајућих анекса о извођењу предметних радова и
копију окончане ситуације по овом уговору.
Понуђач ВД „Југокоп-Подриње“ д.о.о. Шабац је доставио потврду инвеститора
ЈВП “Србијаводе“ Београд да је као извођач у периоду од новембра 2015. год. до
септембра 2016. год. квалитетно и у уговореном року реализовао хитне радове на
санацији оштећења заштитних водних објеката насталих као последица поплавних
таласа у мају 2014. год. на водном подручју ЈВП“Србијаводе“Београд- Санација
оштећења круне и косина десног насипа реке Дрине узводно од Црне Баре до
Бадовинаца у износу од 104.296.145,40 дин. без ПДВ-а. Понуђач је такође доставио
копију уговора и анекса о извођењу предметних радова и копију окончане ситуације по
овом уговору.
Понуђач ВД „Југокоп-Подриње“ д.о.о. Шабац је доставио потврду инвеститора
ЈВП“Србијаводе“Београд да је као члан групе понуђача у периоду од октобра 2014. год.
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до јуна 2015. год. квалитетно и у уговореном року реализовао хитне радове на санацији
водних објеката реке Јадар код Лознице, на сектору С.6, деоница С.6.2. од км 2+450 до
км 10+966 у износу од 61.165.126,00 дин. без ПДВ-а. Понуђач је такође доставио копију
уговора и анекса о извођењу предметних радова и копију окончане ситуације по овом
уговору.
У погледу испуњености додатног услова техничког капацитета, понуђач је
доставио оверен и потписан попис основних средстава у коме је видно означена
тражена техничка опрема, картице основних средстава као и копије саобраћајних
дозвола и важеће копије полисе осигурања.
У погледу кадровског капацитета, понуђача ВД „Југокоп-Подриње“ д.о.о.
Шабац је доставио оверен и потписан извод из појединачне пореске пријаве за порез и
доприносе по одбитку за 138 извршилаца.
Понуђач је доставио фотокопије личних лиценци бр. 414 за М.М., Н.Б. и Н.К., са
потврдама Инжењерске коморе, М-А обрасцима и уговорима о раду за сваког носиоца
лиценце. За носиоца лиценце бр. 473 Ђ.М. који ће решењем бити именован за
одговорног извођача радова у предметној јавној набавци, понуђач је доставио уговор о
делу, фотокопију лиценце и потврду Инжењерске коморе. За лице М.М. задужено за
безбедност и заштиту на раду, понуђач је доставио фотокопију сертификата и
фотокопију уговора о раду. Понуђач је доставио копије М-А образаца и уговора о раду
за 49 извршилаца, те је, имајући у виду и носиоце лиценци запослене код понуђача,
испунио услов траженог кадровског капацитета.
Понуда понуђача ВД „Југокоп-Подриње“ д.о.о. Шабац је одговарајућа и
прихватљива.
Комисија за јавну набавку, после прегледа и стручне оцене достављених понуда,
предлаже наручиоцу, општини Прибој, да се уговор о предметној јавној набавци додели
понуђачу ВД „Југокоп-Подриње“ д.о.о. Шабац.
Одговорно лице наручиоца, председник општине Прибој, прихватио је предлог
Комисије за јавну набавку и донео одлуку као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети захтев
за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања исте на Порталу јавних
набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комсији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

председник општине Прибој
Лазар Рвовић, дипл.правник
____________________________________
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