ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКАКУЛТУРЕЗРЕЊАНИН
Трг др Зорана Ђинђића 1Зрењанин, www.zrenjaninheritage.com, spomkultzr@gmail.com
ПИБ: 103255037, Жиро-рачун: 840-857664-61, Тел/факс: 023-564 366
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Број:1-37/20
Датум: 08.07.2020.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“
124/12,14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије за јавну набаку број 15-6-7/20 од 07.07.2020.
године, директор Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, као наручилац, у отвореном поступку
јавне набавке бр 3/20, чији је предмет радови - конзерваторско- рестаураторски радови на
санацији, адаптацији, конзервацији, реконструкцији и промени намене Бибићеве кућедруга фаза, уговор додељује групи понуђача: Заједничка понуда групе понуђача- водећи
члан групе понуђача Орнамент-инвестинжењеринг д.о.о. Београд, Ребеке Вест 102,
матични број 07547549 ПИБ 100027506, рачун бр 330-4001079-20 Credit Agricole banka,
члан групе понуђача „Декорат“ ДОО Београд, Лазе Докића 10, матични број 17416383,
ПИБ 101149635, члан групе понуђача: Nikovic company doo из Београда, Вељка
Дугошевића 29а, матични број 17195140, ПИБ 100287733 .

Образложење
Наручилац је дана 04.06.2020. године донео одлуку број 1-26/20 о покретању отвореног
поступка за јавну набавку радова- конзерваторско- рестаураторски радови на санацији,
адаптацији, конзервацији, реконструкцији и промени намене Бибићеве куће- друга фаза.
Процењена вредност набавке је 9.517.000,00 динара без ПДВ-а.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 05.07.2020. године објавио позив за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и својој интернет страници и упутио позив
за обајављивање на порталу службеног гласила.
Рок за достављање понуда је био 06.07.2020. године до 10,00 часова.
Критеријум за избор је економски најповољнијапонуда. Елементи критеријума су : цена
80 пондера и рок за реализацију 20 пондера. Укупно 100 пондера. Методологија за
пондерисање дата је у конкурсној документацији на страни 16.
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Дана 24.06.2020. извршена је измена конкурсне документације без продужења рока за
подношење понуда.
До истека рока за подношење понуда, до 06.07.2020. године до 10,00 часова, на адресу
наручиоца пристигла је једна понуда. Понуду је доставила група понуђача- водећи члан
групе понуђача Орнамент- инвестинжењеринг д.о.о. Београд, Ребеке Вест 102, матични
број 07547549 ПИБ 100027506, рачун бр 330-4001079-20 Credit Agricole banka, члан групе
понуђача „Декорат“ д.о.о. Београд, Лазе Докића 10, матични број 17416383, ПИБ
101149635, члан групе понуђача: Nikovic company doo из Београда, Вељка Дугошевића
29а, матични број 17195140, ПИБ 100287733 .
Понуда је запримљена дана 06.07.2020. године у 9,30 часова и заведена је под бројем 641/20.
Отварању постуда није пристуствовао овлашћени представник понуђача.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној
оцени понуда и сачинила извештај.
У извештају о стручној оцени понуда број 15-6-7/20 од 07.07.2020. године, Комисија за
јавне набавке је констатовала следеће:
1. Комисија констатује да су понуђачи поднели следећу понуду:
Редни
број

1.

Број под
Назив понуђача
којим је
понуда
заведена
64-1/20, од Заједничка понуда,
06.07.2020.
водећи члан групе
у 9,30
понуђача-носилац
посла Предузеће
„Орнаментинвестинжењеринг“
д.о.о. Београд,
Београд, Ребеке
Вест 102
Чланови групе
понуђача:
1. „Декорат“
д.о.о.
Београд, Лазе
Докића 10
2. Niković
Company

Понуђена
цена

Рок за
реализацију

Рок за извођење
Цена радова ( радова 45 дана
1+2)
без од увођења у
ПДВ-а
посао.
9.512.327,70
динара,
ПДВ
1.9.02.465,54
динара,
укупна цена
са ПДВ-ом
11.414.793,24
динара.
2.Рок за
извођење
радова 45
дана од дана
увођења у
посао,
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doo, Ребеке
Вест 102,
Београд

гарантни рок
2 године, рок
важења
понуде 30
дана од дана
отварања
понуде, рок за
плаћање- 45
дана од дана
испостављања
фактуре
уплатницом
на ручун,
аванс 30%.

Констатује се да је група понуђача приложила Споразум о заједничком извршењу јавне
набавке. Споразум су овериле све три чланице групе понућача дана 17.06.2020. године.
Споразумом је регулисано да ће „Орнамент-инвестинжењеринг“ доо у име понуђача
попуњавати и потписати обрасце из тендерске документације, подносити и предати
пинуду, измену понуде, допуну понуде и опозив понуде, потписати уговор и поднети
заштев за заштиту права. Да ће на име овог члана бити уплаћена авансна средства. Овај
чан ће имати и обавезу прибављања и достављања средстава обезбеђења предвиђена
тендерском документацијом. Што се тиче послова, понуђач „Орнаментинвестинжењеринг“ доо обављаће тесарске, столарске, молерско фарбарске и
стаклорезачке радове. Nikovic Company doo обављаће припремне, столарске и разне
радове, док ће Декорат доо обављати покривачке, столарске и браварске радове.
Достављени доказу о исуњености услова: Комисија, након прегледа понуде констатује да
је понуђач доставито све доказе о испуњености обавезних услова, тражених у конкурсној
документацији и то:
-Изјава Декорат доо из Београда, Лазе Докића 10, од 08.06.2020, да испуњава услове из
члана 75 став 1 тачка 1-4 ЗЈН и да су уписани у Регистар понуђача под бројем 174216383,
- Копија Решења АПР од 26.12.2016, о усвајању захтева за регистрацију Декорат доо и
Решење о измени овог решења број 12.12.2017. године.
-Изјава Niković Company doo, Београд, Ребеке Вест 102 од 08.06.2020, да испуњава
услове из члана 75 ЗЈН и да је уписано у Регистар понуђача под бројем 17195140
- Решење АПР за Niković Company doo о упису у регистар понуђача од 27.09.2013
гиодине
- Изјава Орнамент инвестинжењеринг доо, Беогрд Ребеке Вест 102, од 08.06.2020. да
испуњава услове из члана 75 ЗЈН и да је уписан у регистар понуђача под бројем 07547579,
Решење АПР од 27.09.2013 године о пријави уписа понуђача,
-Образац података учесницима заједничке понуде попуњен,
- Предмер и предрачун попуњен и оверен ,
-Попуњен образац 5.1. опис предмета набавке ,
-Модел уговора попуњен и оверен,
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-Образац трошкова припреме понуде оверен, без трошкова,
-Изјава о независној понуди оверена од стране сва три члана групе понуђача,
-Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75 ЗЈН оверен од стране сва три члана
групе понуђача,
-Меница број АА 6081986 за повраћај авансног плаћања, оверена од стране носиоца групе
понуђача са захтевом за регистрацију менице издате дана 03.07.2020 од стране Банка
Интеса ад Београд
Менцу број АС 5471664 за озбиљност понуде , оверена од стране носиоца групе понуђача
са захтевом за регистрацију менице издате дана 29.06.2020 од стране Банка Интеса ад
Београд.
Докази о испуњености додатних услова:
Као један од додатних услова, у смислу члана 76 ЗЈН, тражено је да је понуђач у
претходне три године 2019, 2018, и 2017 изводио радове на обнови најмање 5 објеката
који су споменици културе и да су у изведене радове који су предмет ове јавне набавке,
као и да вредност тих радова износи најмање 22.000,000,00 динара са ПДВ-ом.
Група понуђача је доставила следећу референц листу:
1. Бибићева кућа у Меленцима, 2019. година, вредност уговора 5.999.435,10, културно
добро,
2. Хемијско технолошка школа „Лазар Нешић“ у Суботици, 2018. година, вредност
уговора 131.803.035,00, споменик културе,
3. Објекат у улици Штросмајерова 1а, у Петроварадину, 2019. вредност радова
1.844.540,00 динара, културно добро од великог значаја у окриву просторно културно
историје целине горња и доња Петроварадинска тврђава,
4. Објекат у улици Штросмајерова 4, у Петроварадину, 2019 година, вредност уговора
9.628.851,00, културно добро од великог значаја у окриву просторно културно историје
целине горња и доња Петроварадинска тврђава,
5. Објекат у улици Штросмајерова 6, у Петроварадину, 2019 година, вредност уговора
3.551.110,00 динара, културно добро од великог значаја у окриву просторно културно
историје целине горња и доња Петроварадинска тврђава,
6. Објекат у улици Штросмајерова 10, у Петровардину, 2019година, вредност уговора
5.018.330,00 динара, културно добро од великог значаја у окриву просторно културно
историје целине горња и доња Петроварадинска тврђава,
7. Црква посвећена Успењу Пресвете Богородице у Липовишту, 2018 година, вредност
уговора 3.627.500,00 динара, споменик културе.
8. Српска православна црква посвећена Вазнесењу Пресвете Богородице у Славковици,
2018. година, вредност уговора 2.472.464,00 динара, културно добро од великог значаја.
Комисија констатује да је понуђач доказао да испуњава тражени услов. Наиме, група
понуђача је доставила доказе да је у претходне три године изводила радове који су
предмет ова јавне набавке на најмање 5 објеката који су споменик културе и да њихова
укупна вредност износи више од 22.000.000,00 са ПДВ-им.
- Кадровски капацитети- група понуђача је доставила следеће доказе:
1. Дубравка Марић диа лиценца 400 Е828 10 лиценаца одговорног извођача радова
2. Тихомир Стошић диа лиценца 400 8198 05 лиценца одговорног извођача радова
3. Тихомир Стошић уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара
07 бр152-1-270/12 од 20.02.2012.
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Запослени радници:
1. Зоран Веселиновић уверење о раду на висини, уговор и пријава на обавезно
осигурање
2. Дражен Сабо уверење о раду на висини, уговор и пријава на обавезно осигурање
3. Горан Божин уверење о раду на висини, уговор и пријава на обавезно осигурање
4. Зоран Милић уверење о раду на висини, уговор и пријава на обавезно осигурање
5. Невенко Вујанић уверење о раду на висини, уговор и пријава на обавезно
осигурање
6. Златко Веселиновић уговор о раду и пријава на обавезно осигурање
7. Милан Халас уговор о раду и пријава на обавезно осигурање
8. Станимир Јовић уговор о раду и пријава на обавезно осигурање
9. Борко Тодоровић уговор о раду и пријава на обавезно осигурање
10. Драган Кнежевић уговор о раду и пријава на обавезно осигурање
За безбедност и здравље на раду:
За безбедност и здравље на раду, Сас-безбедност, заштита, координација, приложен
уговор и лиценца за Марко Алексов предузетник , Славица Алексов, Ангел Алексов.
Копије Одлука свих чланова грушпе понуђача о ангажовању ове агенције за пружање
услуга безбедности и заштите на раду.
Комисија констатује да је понуђач доказао да испуњава услове у погледу тражених
кадровских капацитета.
Технички капацитети:
- Технички капацитети: пописну листу Орнамент-инест инжењеринга д.о.о. од
31.12.2019. године на којој се налази и 1000м2 цевасте скеле и 250 комада цеви за
скелу. Цеваста скела се налази и на позицијама 35, 37, 39, 43, 45, 47-55.

-

Комисија констатује да је понуђач испунио услове у погледу тражених техничких
капацитета- 1000 м2 скеле.
Сертификати:
Сертификат за ISO 9001 издат Орнамент инвестинжењерингу са роком важења до
10.09.2021.

-

Сертификат ISO140001 издат Орнамент инвестинжењерингу са роком важења до
10.09.2021,

-

Сертигфикат OHSAS 18001 издат Орнамент инвестинжњењерингу , са роком
важења до 10.09.2021

-

Сертификат ISO/IEC27001 са рoком важења до 26.3.2021,
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