ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Управа за заједничке послове покрајинских органа

Адреса наручиоца:

21000 Нови Сад Булевар Михајла Пупина 16

Интернет страница наручиоца:

www.uprava.vojvodina.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

радови на текућем одржавању зграда и објеката, обликовани по партијама од 1 до 2, и то:
Партија 1. – Замена старих фасадних опшива, окапница, од поцинкованог лима са новим и
са заменом олучних вертикала са поправком камене фасаде у административној згради на
Булевару Михајла Пупина бр.10 у Новом Саду
Партија 2. – Замена крова на аутоматској станици мониторинга амбијенталног ваздуха у
Зрењанину
Назив и ознака из општег речника набавки:
Партија 1. – 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови
Партија 2. - 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови.

Уговорена вредност:

Партија 1. - 1.394.500,00 динара без пдв
Партија 2. - 155.000,00 динара без пдв

Критеријум за доделу уговора:

За обе партије: најнижа понуђена цена

Партија 1. - 1 понуда
Партија 2. - 1 понуда

Број примљених понуда:

- Највиша

Партија 1. - 1.394.500,00 динара без пдв
Партија 2. - 155.000,00 динара без пдв

- Најнижа

Партија 1. - 1.394.500,00 динара без пдв
Партија 2. - 155.000,00 динара без пдв

- Највиша

Партија 1. - 1.394.500,00 динара без пдв
Партија 2. - 155.000,00 динара без пдв

- Најнижа

Партија 1. - 1.394.500,00 динара без пдв
Партија 2. - 155.000,00 динара без пдв

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 06.08.2014.године

Датум закључења уговора:

13.08.2014.године

Основни подаци о добављачу:
За Партију 1. и Партију 2. - Група понуђача:
Пословно име: 1. ДОО БОБ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УСЛУГЕ, СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ НОВИ САД
2. МАКСИМ ГРАДЊА ДОО СУБОТИЦА
Седиште: 1. Нови Сад, Корнелија Станковића 15.
2. Суботица, сегедински пут 80/1
Матични број: 1. 08497923
2. 20368071
ПИБ: 1. 100731278
2. 105413714
Законски заступник: 1. Милан Вуковљак
2. Синиша Кузмановић

Период важења уговора:

Партија 1. и Партија 2. - на одређено време, до
окончања свих уговорених радова

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
Примењен је преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, сходно члану 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12) из разлога што је Наручилац у отвореном поступку за јавну набавку радова на
текућем одржавању зграда и објеката, обликоване по партијама од 1 до 2, и то:
Партија 1. – Замена старих фасадних опшива, окапница, од поцинкованог лима са новим и са заменом олучних вертикала са поправком камене фасаде у административној згради на Булевару Михајла Пупина бр.10 у Новом Саду
Партија 2. – Замена крова на аутоматској станици мониторинга амбијенталног ваздуха у Зрењанину, на основу Позива за подношење понуда објављеног 02.06.2014. године на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs
примио , за сваку партију, по две понуде које су одбијене као неприхватљиве, из следећих разлога:
Заједничка понуда групе понуђача: ДОО „БОБ“ 21000 Нови Сад Корнелија Станковића 15. и МАКСИМ ГРАДЊА ДОО 24000 Суботица Сегедински пут 80/1, за Партију 1. и Партију 2. одбијена је јер понуђач није доказао да испуњава додатни услов – технички
капацитет - да располаже са минимум 1 теретним возилом носивости 1500 кг с обзиром да је доставио доказ да располаже са теретним возилима носивости 1400 односно 1350 кг;
Понуда понуђача ЈАДРАН АД БЕОГРАД 11060 Београд Корнатска 2. , за Партију 1. и за Партију 2. одбијена је јер понуђач није доказао да испуњава додатни услов – кадровски капацитет (доказ под редним бројем 8) из разлога што није доставио одштампани
образац ППП ПД за месец који претходи месецу у којем је објављен Позив за предметну набавку (Позив објављен на ПЈН 02.06.2014.године) и што достављено средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке није дато у складу са захтевима
из Конкурсне документације – копија захтева за регистрацију менице не садржи правилан основ издавања који треба да гласи „учешће на тендеру“.
Како су све понуде одбијене као неприхватљиве због битних недостатака из члана 106. ЗЈН, те се нису стекли услови из члана 107. ЗЈН за доделу уговора, Наручилац је сходно члану 109. став 1. ЗЈН донео Одлуку о обустави поступка дана 07.07.2014.године, која је
постала коначна 21.07.2014.године.
С обзиром да су се стекли услови из члана 35. став 1. тачка 1) ЗЈН за спровођење преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда, Наручилац је одлучио да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који су учествовали у
отвореном поступку да допуне своје понуде тако да их учине прихватљивим, те с тога није објављивао позив за подношење понуда.Првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критријуми за доделу уговора се нису мењали.

