ЈКП „Погребне услуге“
Београд, Рузвелтова 50
Број: 12128-9 /15
Датум: 19.10.2015.

НВВ-07/15-П3-П4

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/15 и 68/2015), директор д о н о с и:
О Д Л У К У
о додели уговора
1. У отвореном поступку за jaвну набавку број: НВВ-07/2015 – радови на уређењу зелених
површина, обода парцела, површине дуж ограде нових парцела, унутар парцела и садња
дрвореда, обликоване у 6 Партија, уговор се додељује за:
-

Партију 3 - Уређење зелених површина на Новом Бежанијском гробљу, понуђачу
„План Центар“ д о.о. Алексе Ненадовића 10, Београд,

и
- Партију 4 - Уређење зелених површина на гробљу Орловача, понуђачу Привредно
друштво за рекултивацију и озелењавање земљишта „РИО“ д.о.о., Николе Тесле
бб, Костолац.
2. Одбијају се као неприхватљиве понуде:
-

понуђача „Беоврт“ д.о.о., Војводе Степе 171, Београд, понуђача „Расадник Оморика“
СР, Породице Јосиповић 8, Сремчица и понуђача „Биодекор“ д.о.о., Сурчинска 9д,
Београд за Партију 3 - Уређење зелених површина на Новом Бежанијском гробљу,

-

понуђача „Беоврт“ д.о.о., Војводе Степе 171, Београд, понуђача „Расадник
Оморика“ СР, Породице Јосиповић 8, Сремчица, понуђача „Биодекор“ д.о.о.,
Сурчинска 9д, Београд и понуђача „План Центар“ д о.о., Алексе Ненадовића 10,
Београд за Партију 4 - Уређење зелених површина на гробљу Орловача.

3. Вредност уговора о јавној набавци за:
- Партију 3 износи 2.062.850,00 динара без ПДВ-а,
- Партију 4 износи 2.037.570,00 динара без ПДВ-а.

Образложење
Отворени поступак за јавну набавку радова на уређењу зелених површина, обода парцела,
површине дуж ограде нових парцела, унутар парцела и садња дрвореда, обликован у 6
Партија, број: НВВ-07/2015, покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке бр.
12128-1/15 од 10.09.2015. године ( у даљем тексту Одлука).
Процењена вредност набавке одређена Одлуком износи 12.332.672,00 динара, и то за:

1

-

Партију 3 - Уређење зелених површина на Новом Бежанијском гробљу, у износу од
2.496.000,00 динара,
Партија 4 - Уређење зелених површина на гробљу Орловача, у износу од
2.711.540,00 динара.

Комисија је дана 11.09.2015. године објавила позив и конкурсну документацију на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници: http://www.beogradskagroblja.rs/..
Благовремено, тј. до 15.10.2015. године до 11,30 часова, примљене су понуде понуђача за
Партију 3 и Партију 4:
Ред.бр.

Понуђач

1.

„Беоврт“д.о.о. Војводе Степе 171, Београд

2.

„План Центар“д о.о. Алексе Ненадовића 10, Београд

3.

„Расадник Оморика“ СР, Породице Јосиповић 8,Сремчица

4.

„Балкан Градња“ д.о.о. Јурија Гагарина 229/1/259 Нови Београд

5.

„Green Day“d.o.o. Поп Лукина 4, Београд

6.

„Биодекор“ д.о.о.Сурчинска 9д, Београд

7.

„Пасифлора“ д.о.о.Краљевачка 68, Београд

8.

Привредно друштво за рекултивацију и озелењавање земљишта
„РИО“ д.о.о., Николе Тесле бб, Костолац

Наручилац за горе наведене понуђаче не поседује доказ који потврђује да понуђачи нису
испуњавали своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године, нити се понуђачи
налазе на списку негативних референци Управе за јавне набавке за овај предмет набавке.
На основу прегледа и оцене понуда, спроведене у складу са ЗЈН и конкурсном
документацијом, комисија за преметну набавку је утврдила да су следеће понуде
неприхватљиве и то за:
Партију 3
Ред.
бр.

1.

2.

3.

Понуђач

Разлози за одбијање

Укупна цена у понуди
је изнад процењене
вредности
предметне набавке
„Расадник Оморика“ СР
Укупна цена у понуди
Породице Јосиповић 8 Сремчица је изнад процењене
вредности
предметне набавке
„Биодекор“ д.о.о.
Укупна цена у понуди
Сурчинска 9д
је изнад процењене
Београд
вредности
предметне набавке
„Беоврт“ д.о.о.
Војводе Степе 171 Београд

Понуђена
цена

6.102.554,00

22.579.400,00

2.788.600,00
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Партију 4
Ред.
бр.

1.

2.

3.

4.

Понуђач

Разлози за одбијање

Укупна цена у понуди
је изнад процењене
„Беоврт“ д.о.о.
вредности
Војводе Степе 171 Београд
предметне набавке
„Расадник Оморика“ СР
Укупна цена у понуди
Породице Јосиповић 8 Сремчица је изнад процењене
вредности
предметне набавке
„Биодекор“ д.о.о.
Укупна цена у понуди
Сурчинска 9д
је изнад процењене
Београд
вредности
предметне набавке
„План Центар“ д о.о.
Укупна цена у понуди
Алексе Ненадовића 10, Београд је изнад процењене
вредности
предметне набавке

Понуђена
цена

10.583.610,00

26.756.700,00

2.773.380,00

4.300.890,00

На основу члана 107. став 2. ЗЈН прописано је да све прихватљиве понуде наручилац рангира
применом критеријума за доделу уговора одређеног у позиву за подношење понуде у
конкурсној документацији, критеријум за рангирање понуда у овој јавној набавци је „најнижа
понуђена цена“,
Партија 3
Ред.
бр.
1.
1.
2.

3.

4.
5.

Понуђач
2.
„План Центар“ д о.о.
Алексе Ненадовића 10,
Београд
„Green Day“ d.o.o.
Поп Лукина 4, Београд
Привредно друштво за
рекултивацију и озелењавање
земљишта
„РИО“ д.о.о.
Николе Тесле бб, Костолац
„Балкан Градња“ д.о.о.
Јуроја Гагарина 229/1/259,
Нови Београд
„Пасифлора“ д.о.о.
Краљевачка 68, Београд

КРИТЕРИЈУМ
најнижа понуђена
цена без ПДВа
3.

Укупно
са
ПДВ-ом
5.

2.062.850,00

2.475.420,00

2.112.790,00

2.535.348,00

2.159.450,00

2.450.515,00

2.291.100,00

2.749.320,00

2.389.500,00

2.867.400,00
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Партија 4
Ред.
бр.
1.

1.

2.
3.
4.

Понуђач
2.
Привредно друштво за
рекултивацију и озелењавање
земљишта
„РИО“ д.о.о.
Николе Тесле бб, Костолац
„Балкан Градња“ д.о.о.
Јуроја Гагарина 229/1/259,
Нови Београд
„Green Day“ d.o.o.
Поп Лукина 4, Београд
„Пасифлора“ д.о.о.
Краљевачка 68, Београд

КРИТЕРИЈУМ
најнижа понуђена
цена
3.

Укупно
са
ПДВ-ом
5.

2.037.570,00

2.266.941,00

2.056.018,00

2.467.221,60

2.266.234,00

2.719.480,80

2.587.708,00

3.105.249,60

Комисија је у Извештају о стручној оцени понуда, предложила наручиоцу да се као
прихватљива понуда у отвореном поступку за јавну набавку број:НВВ-07/15 - радови на
уређењу зелених површина, обода парцела, површине дуж ограде нових парцела, унутар
парцела и садња дрвореда, обликоване у 6 Партија, а након примене члана 79. ЗЈН, доделе
уговори за:
-

Партију 3 - Уређење зелених површина на Новом Бежанијском гробљу, додели
уговор понуђачу „План Центар“ д о.о. Алексе Ненадовића 10, Београд,

и
- Партију 4 - Уређење зелених површина на гробљу Орловача, додели уговор
понуђачу Привредно друштво за рекултивацију и озелењавање земљишта „РИО“
д.о.о., Николе Тесле бб, Костолац.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку за
доделу уговора, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора
наведеним понуђачима, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама.
ЈКП „Погребне услуге“ Београд, ће у својству Наручиоца, закључити уговоре за предметну
јавну набавку са наведеним понуђачиме, чије су понуде изабране као прихватљиве, у
отвореном поступку јавне набавке, у складу са чланом 112. и 113. Закона о јавним набавкама.

ПОУКА O ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може
наручиоцу поднети захтев за заштиту
права у року од 10 дана од дана објаве
исте на Порталу јавних набавки.
Директор
мр Драган Балтовски
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