Република Србија
ОПШТИНА ПРИБОЈ
03 бр: 404-24 ЈНМВ бр. 1/20
04.03.2020. 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: 404-23-1 од
03.03.2020. године за јавну набавку мале вредности - Услуга израде пројектне
документације за унапређење енергетске ефикасности објекта Основне школе „9.
мај“ Саставци, општина Прибој, ЈН МВ бр. 1/20, председник општине Прибој
доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
1. УСВАЈА СЕ Извештај комисије о стручној оцени понуда 03 бр: 404-23-1 од
03.03.2020. год. за јавну набавку - Услуга израде пројектне документације за
унапређење енергетске ефикасности објекта Основне школе „9. мај“
Саставци, општина Прибој, ЈН МВ бр. 1/20.
2. Уговор о јавној набавци предметне услуге додељује се понуђачу „Almis
Company“ d.o.o. Beograd, бр. понуде 04/387 од 26.02.2020. године.
3. Укупна вредност уговора износи 498.000,00 дин. (без ПДВ-а).
4. Ову одлуку објавити на порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници
наручиоца у року од три (3) дана од дана доношења.
Образложење
Одлуком председника општине Прибој 03 бр. 404-18 од 19.02.2020. год. покренут је
поступак јавне набавке мале вредности - Услуга израде пројектне документације за
унапређење енергетске ефикасности објекта Основне школе „9. мај“ Саставци, општина
Прибој, ЈН МВ бр. 1/20.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на порталу
Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца, дана 19.02.2020. године.
До истека рока за подношење понуда, до 27.02.2020.године до 12,00 часова,
примљене су понуде следећих понуђача и то:
Ред.
бр.
1.
2.

Заводни
бр.
04/387
04/391

Назив или шифра
подносиоца понуде
„Almis Company“ d.o.o. Beograd
„БГ АРХ“ д.о.о. Београд

Датум
пријема
26.02.2020.
27.02.2020.

Час
пријема
10:05
10:05
1

Комисија за јавну набавку образована Решењем 03 бр. 404-18-1 од 19.02.2020.
године, приступила је јавном отварању понуда дана 27.02.2020. године са почетком у
12,15 часова, у просторијама наручиоца, ул. 12. јануар бр. 108, Прибој, без присуства
представника понуђача, о чему је вођен записник 04 бр. 404-23 од 27.02.2020. године.
Неблаговремених понуда није било.
Комисија за јавну набавку је приступила отварању понуде према датуму и времену
подношења и у записнику констатовала следеће податке из обрасца понуде:
1. Понуђач „Almis Company“ d.o.o. Beograd, ул. Кнеза Милоша бр.51, мат.бр.
21410985, ПИБ 110991728, понудио је цену од 498.000,00 дин. (без ПДВ-а).
Понуду подноси самостално;
Начин, рок и услови плаћања: Плаћање се врши у року од 45 дана од дана
извршења услуге и пријема рачуна;
Рок извршења услуге : 30 календарских дана од дана закључења уговора;
Рок важења понуде : 60 дана од дана отварања понуде.
2. Понуђач „БГ АРХ“ д.о.о. Београд, ул. Браће Недића бр.33А, мат.бр. 21058815,
ПИБ 108741629, понудио је цену од 824.950,00 дин. (без ПДВ-а).
Понуду подноси самостално;
Начин, рок и услови плаћања: Плаћање се врши у року од 45 дана од дана
извршења услуге и пријема рачуна;
Рок извршења услуге : 30 календарских дана од дана закључења уговора;
Рок важења понуде : 60 дана од дана отварања понуде.
Јавно отварање понуда завршено је у 12,55 часова.
Комисија за јавну набавку у поступку прегледа и стручне оцене понуда констатовала је
следеће:
Наручилац:

Општина Прибој

Редни број набавке:

ЈН MВ бр.1/20

Врста поступка:

поступак јавне набавке мале вредности

Предмет јавне набавке је - Услуга израде пројектне документације за унапређење
енергетске ефикасности објекта Основне школе „9. мај“ Саставци, општина Прибој.
Назив и ознака из општег речника набавки: 71240000 – Архитектонске, инжењерске услуге
и услуге планирања.
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Процењена вредност (без ПДВ-а) ЈНМВ бр. 1/20 - износи 1.200.000,00 динара
Вредност уговора (без ПДВ-а):

498.000,00 динара

Вредност уговора (са ПДВ-ом):

597.600,00 динара

1. Понуђач „Almis Company“ d.o.o. Beograd је доставио обрасце тражене
конкурсном документацијом ЈНМВ бр.1/20.
Обавезни услови:
Понуђач „Almis Company“ d.o.o. Beograd је као доказ о испуњености обавезних
услова из чл. 75. став 1-4. ЗЈН доставио копију решења о упису у Регистар понуђача
Агенције за привредне регистре.
Пословни капацитет:
У погледу пословног капацитета, понуђач „Almis Company“ d.o.o. Beograd је
доставио:
- копију уговора од 05.06.2019. год. за израду пројектно техничке документације за
реконструкцију објекта Средње школе „Никола Тесла“ Баточина и потврду наручиоца о
успешној реализацији уговора, који обухвата израду елабората енергетске ефикасности
и пројекта машинских и електроенергетских инсталација;
- копију уговора од 27.05.2019. год. и измене уговора од 13.08.2019.год. за израду
пројектне документације за реконструкцију пословног простора Пореске управе у
Београду и потврду наручиоца о успешној реализацији уговора, који обухвата израду
елабората енергетске ефикасности и пројекта машинских и електроенергетских
инсталација;
- копију уговора од 08.04.2019. год. за израду пројектно техничке документације
унапређења енергетске ефикасности објекта основног образовања „Петар Враголић“
Горња Љубовиђа и потврду наручиоца Општине Љубовија о успешној реализацији
уговора, који обухвата израду елабората енергетске ефикасности и пројекта машинских
и електроенергетских инсталација.
Кадровски капацитет:
У погледу кадровског капацитета, понуђач „Almis Compаny“ d.o.o. Beograd је
доставио попуњен oбразац изјаве о кључном техничком особљу и:
- за М.Ј. копију личне лиценце бр. 300, копију уговора о раду и М-А
обрасца;
- за Ј.Д. копију решења Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре којим се издаје лиценца бр.300, копију уговора о раду и
М-А обрасца;
- за Ђ.Г. копију личне лиценце бр. 330 и 381 и копију уговора о допунском
раду;
- за В.М. копију личне лиценце бр. 350 и копију уговора о допунском раду.
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Комисија за јавну набавку је увидом на сајту Инжењерске коморе Србије
www.ingkomora.org.rs (http://www.ingkomora.org.rs/clanovi/pretraga.php) утврдила да су
лиценце важеће.
2. Понуђач „БГ АРХ“ д.о.о. Београд је доставио обрасце тражене конкурсном
документацијом ЈНМВ бр.1/20.
Обавезни услови:
Понуђач „БГ АРХ“ д.о.о. Београд је као доказ о испуњености обавезних услова из чл.
75. став 1-4. ЗЈН доставио изјаву и копију решења о упису у Регистар понуђача
Агенције за привредне регистре.
Пословни капацитет:
У погледу пословног капацитета, понуђач „БГ АРХ“ д.о.о. Београд је доставио:
- копију уговора од 14.08.2018. год. о изради пројектне документације за доградњу и
адаптацију Дома ученика средњих школа Крагујевац и потврду наручиоца о
реализацији уговора, као и изјаву главног пројектанта да су у пројекту приложени
пројекат машинских инсталација грејања и вентилације и елаборат енергетске
ефикасности;
- копију уговора од 12.09.2018. год. за израду пројекта реконструкције ОШ „Алекса
Дејовић“ Севојно-истурено одељење у Крвавцима и потврду наручиоца о реализацији
уговора, као и изјаву главног пројектанта да су у пројекту приложени пројекат
машинских инсталација и елаборат енергетске ефикасности;
- копију уговора од 15.10.2018. год. и анекса уговора од 08.02.2019. год. о изради
пројекта реконструкције старе школе ОШ „Вук Караџић“ и потврду наручиоца о
реализацији уговора, као и изјаву главног пројектанта да су у пројекту приложени
пројекат машинских инсталација грејања и елаборат енергетске ефикасности.
Кадровски капацитет:
У погледу кадровског капацитета, понуђач „БГ АРХ“ д.о.о. Београд је доставио
попуњен oбразац изјаве о кључном техничком особљу и:
- за С.Д. копију личне лиценце бр. 300 и 381, потврде ИКС-а и копију
уговора о допунском раду и М-А обрасца;
- за Н.Н. копију личне лиценце бр. 330, потврде ИКС-а и копију уговора о
допунском раду и М-А обрасца;
- за М.Н. копију личне лиценце бр. 350, потврде ИКС-а и копију уговора о
допунском раду и М-А обрасца.
Комисија за јавну набавку је увидом на сајту Инжењерске коморе Србије
www.ingkomora.org.rs (http://www.ingkomora.org.rs/clanovi/pretraga.php) утврдила да су
лиценце важеће.
Чланом 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15) прописано је „прихватљива понуда је понуда која је
благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је
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