Предмет јавне набавке: радови на поплочавању атријума Великобечкереке
штедионице са реконструкцијом хидротехничких инсталација.
Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.3.1.
Износ планираних средстава за јавну набавку: 2.687.000,00 динара без ПДВ-а.
Процењена вредност јавне набавке је 2.687.000,00 динара
Основни подаци о понуђачима и понудама:

Број под којим је
Датум и час пријема
понуда заведена
понуде
29.08.2018. у 9,30
Заједничка понуда „НПН градња“ Наш број 97-1/18
доо,
Нови
Сад,
Љубомира Њихов број 032 од
Ненадовића 3, матични број 29.08.2018.
20496584, ПИБ 105946267, број
рачуна 330-15007022-21 Кредит
Агрикол банка и члан групе
понуђача“ Рекорд Ердеш“ доо,
Нови Сад, Булевар Цара Лазара 48,
матични број 08328803, ПИБ
100238549
Назив/име понуђача

2. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
а) Ранг листа понуђача:
Назив/име понуђача
1.

Понуђена цена (без ПДВ-а)

Заједничка понуда, носилац посла „НПН 2.683.590,00 динара
градња“ доо, Нови Сад, Љубомира
Ненадовића 3

Доказ о испуњености услова из члана 75 и 76 ЗЈН:
1. Достављени доказу и успуњености услова: Споразум о заједничком наступању
у извршењу јавне набавке радова на поплочавању атријума са реконструкцијом
хидротехничке инсталације бр 02/18, од 23.08.2018. од 11.07.2016, овлашћени
предствник је „НПН Градња“ доо. Овим Споразумом поредвиђено је да ће групу
представљати „ НПН градња“ доо. Чланом 6. овог Споразума предвиђено је да
ће „НПН градња“ доо изводити све радове из ове јавне набавке осим
монтажерских радова. „Рекорд Ердеш“ доо изводиће монтажерске радове.

2.

Докази о испуњености услова из члана 75 и 76 ЗЈН:

-

Попуњена и потписна извјава понуђача НПН градња доо да испуњава услове из
члана 75 ЗЈН;

-

Изјава о упису привредног друштва НПН градња у регистар понуђача, број БПН
1022/2013

-

Извод из АПР за НПН градњу доо;

-

Попуњена и потписана изјава понуђача Рекорд Ердеш доо да испуњава услове из
члана 75 ЗЈН,

-

Изјава о упису привредног друштва Рекорд Ердеш доо у регистар понуђача БПН
2037/2013;

-

Решење из АПР за Рекорд Ердеш;

-

Потврда Завода за заштиту споменика културе града Новог Сада број 54/43-2014
о томе да је НПН градња доо извело радове на рехабилитаији сутеренских
просторија у згради Галерије Матице српске у Новом Саду и да су радови
изведени према мерама технике заштите, као и да је објекат културно добро ;

-

Уговор о извођењу радова бр 4503-62/33 од 13.07.2015. године закључен између
Галерије Матице српске и НПН градње доо и окончана ситуација број 072 од
30.10.2015. године;

-

Потврда овог Завода број 5-44/18 од 23.08.2018. године о статуту објекта, да је
објекат Великобечкеречке штедионице културно добро;

-

Уговор о извођењу радова на обнови ентеријера Великобечкеречке штедионице
број 2-17/18 од 21.09.2016. године и окончана ситуација број 088 од 23.12.2016.
године.

-

У оквиру оба приложена уговора означене су позиције које се односе на радове
на поплочавање.

-

Докази о испуњености услове у погледу техничких капацитета: Читач
регистарске саобрчајне дозволе за теретно возило Застава модел 85.14 Еуро
Зета БН од 15.01.2018. године, власништво НПН ГРадња доо, полиса осигурања
за ово возило,

-

Докази о испуњености услова у погледу кадровских капацитета: оверена
лиценца одговорног извођача радова за Бранислав С. Кркљеш, број лиценце 410
НО44 12 и Потврда Инжењерске коморе Србије од 18.10. 2017 о важности ове
лиценце,

-

Потврда о пријави на обавезно социјално осигурање за ово лице од 02.07.2014.
године, Уговор о раду од 01.07.2014 године за ово лице ( запослен у НПН
градња);

-

Потврда о пријави на обавезно осигурање за Пап Петар, на месту помоћника
водоинсталера у Рекорд Ердеш доо, од 15.07.2015. године, Анекс 2 уговора о
раду за ово лице од 01.07.2015. године,

-

Уговор о раду за Адраш Пап, на месту помоћни радник водоинсталатер, од
01.09.2008. године код послодавца Рекорд Ердеш доо,

-

Уговор о делу закључен између НПН градња доо и Иштван Речо, по занимању
водоинсталатер, од 12.02.2018. године, о обављању послова водоинсталатера,
копија Дипломе за ово лице, Пријава на обавезно социјално осигурање од
19.08.2018. године,

-

Уговор о раду за Шегрт Јово од 10/28 од 11.02.2009. и Анекс бр 10/28 од
11.02.2009. којим се ово лице распоређује на радно место зидар 1 групе.

У извештају о остручној оцени доказа, Комисија је констатовала да је приликом
отварања понуда и сачињавања заpисника пропуштено да се у записник унесе
следећи податак: Комисија констатује да је у Записнику о отварању понуда број
115-85/18. од 29.08.2018. године пропуштено да се као доказ о испуњености
услове из члана 76. ЗЈН а који се односи на референце наведе следеће: Уговор о
извођењу грађевинских радова на објекту Галерије Матице српске број 450352/26 од 17.05.2016. и Окончана ситуација број 060 од 19.09.2016. године за овај
уговор.
Комисија констатује да је група понуђача доставила доказе да испуњава услове из
члана 75 ЗЈН и додатне услове тражене у конкурсној документацији ( страна 11 и 12).
Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда,
констатовала да заједничка понуда благовремена, потпуна и одговарајућа и предложила
да се уговор додели групи понуђача који су доставили заједничку понуду: „НПН
градња“ доо, Нови Сад, Љубомира Ненадовића 3, матични број 20496584, ПИБ
105946267, број рачуна 330-15007022-21 Кредит Агрикол банка и члан групе понуђача“
Рекорд Ердеш“ доо, Нови Сад, Булевар Цара Лазара 48, матични број 08328803, ПИБ
100238549, носилац посла према Споразуму је „НПН градња“ доо.
-

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 2.683.590,00 динара
ПДВ: 536.718,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 3.220.308,00 динара
Остали услови из понуде:
Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуде
Рок извођења радова: 90 календарских дана од дана увођења у посао
Гарантни рок: 2 године од дана извршене примопредаје радова.

