ВЈН 02/20 ’’SPV LEPENICA’’ д.о.о. Крагујевац

На основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број:404-3573/2020 од
21.05.2020. године, члана 9. став 11. Закона о посебним условима за реализацију
пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности (Службени гласник
РС“, број 41/18, 54/19 и 9/20), члана 20. тачка 2) Одлуке о оснивању „SPV
LEPENICA'' д.о.о. Крагујевац, Трг Слободе 3, 05. Број 023-10753/2018-1 од 08.
новембра 2018. године, (у даљем тексту: Наручилац), одредаба члaна 108.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) и у складу са Извештајем о стручној оцени понуда Комисије
Наручиоца за спровођење јавне набавке у отвореном поступку ВЈН 02/20,
образоване Решењем бр. ISPV 353/20 од 09.03.2020.године, заступник друштва
„SPV LEPENICA'' д.о.о. Крагујевац, доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ВЈН 02/20
1. Прихвата се Извештај са предлогом Комисије Наручиоца формиране
Решењем бр. ISPV 353/20 од 09.03.2020.године, за спровођење поступка
јавне набавке у отвореном поступку, број ВЈН 02/20, чији је предмет:
Извођење радова на грађењу два слободностојећа вишепородична
стамбена објекта: Објекат 6 на КП 4412/41 и Објекат 7 на КП 4412/42 са
партерним уређењем уз објекте и припадајућим унутарблоковским
уређењем на делу КП 4412/54 КО Крагујевац IV, град Крагујевац, ознака
у Општем речнику набавки:
Шифра: 45000000 Грађевински радови
2. Уговор о јавној набавци додељује се групи понуђача EUROBILD d.o.o,
Виноградска 110, Нови Београд; STANDARD INVEST GROUP d.o.o,
Сазонова 106, Београд и ALMAKS d.o.o, Господара Вучића 129,
Београд, са следећим битним елементима:
 Укупна цена: 922.219.688,67 динара без ПДВ-а
 Аванс: 0 динара, односно 0% од понуђене цене
 Рок за завршетак извођења радова износи 540 календарских дана од дана
увођења Извођача у посао
 Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуде
3. На основу ове одлуке, биће закључен Уговор са наведенoм групом
понуђачa.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
1. Наручилац: “SPV LEPENICA'' д.о.о. Крагујевац, Трг Слободе 3
2. Предмет уговора (јавне набавке): Извођење радова на грађењу два
слободностојећа вишепородична стамбена објекта: Објекат 6 на КП
4412/41 и Објекат 7 на КП 4412/42 са партерним уређењем уз објекте и
припадајућим унутарблоковским уређењем на делу КП 4412/54 КО
Крагујевац IV, град Крагујевац, ознака у Општем речнику набавки:
Шифра: 45000000 Грађевински радови
3. Врста поступка: отворени поступак
4. Процењена вредност јавне набавке: 926.555.466,44 динара без ПДВ
5. Критеријум за доделу уговора: најниже понуђена цена.
6. Благовременo, до дана 31.03.2020. године до 09,30 часова, примљене су
следеће понуде:
1.
Број под којим је понуда примљена и заведена: USPV 403/20 од 31.03.2020.
године у 09,05 часова
Назив или шифра понуђача:
Група понуђача:
EUROBILD d.o.o, Виноградска 110, Нови Београд;
STANDARD INVEST GROUP d.o.o, Сазонова 106, Београд и
ALMAKS d.o.o, Господара Вучића 129, Београд

7. Садржаји понуда: Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда
заведена, цена и евентуални попусти:
1.
Број под којим је понуда заведена: USPV 403/20
Назив или шифра понуђача: Група понуђача:EUROBILD d.o.o, Виноградска
110, Нови Београд; STANDARD INVEST GROUP d.o.o, Сазонова 106,
Београд и ALMAKS d.o.o, Господара Вучића 129, Београд
Понуђена цена и евентуални попусти:

I Цена извођења радова на грађењу слободностојећег вишепородичног
стамбеног
објекта - ОБЈЕКАТ 6 на КП 4412/41 КО Крагујевац IV, град Крагујевац:
446.480.788,32 динара без ПДВ-а,
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II Цена извођења радова на грађењу слободностојећег вишепородичног
стамбеног
објекта – ОБЈЕКАТ 7 на КП 4412/42 КО Крагујевац IV, град Крагујевац:
445.760.788,32 динара без ПДВ-а,

III Цена извођења радова на партерном уређењу уз објекте 6 и 7 на КП 4412/41 и
КП 4412/42 КО Крагујевац IV, град Крагујевац:
4.641.512,31динара без ПДВ-а,

IV Цена извођења радова на припадајућем унутарблоковском уређењу на делу
КП 4412/54 КО Крагујевац IV, град Крагујевац:
25.336.599,72 динара без ПДВ-а
Укупна цена износи (I+II+III+IV):
922.219.688,67 динара без ПДВ-а
Аванс износи 0 динара, односно 0% од понуђене цене.
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума: цена
Други подаци из понуде:
Рок за завршетак извођења радова износи 540 календарских дана од дана
увођења Извођача у посао (Рок за извођење радова не може бити дужи од 540
календарских дана од дана увођења Извођача у посао)
Рок важења понуде: Понуђач је својим дописом бр. USPV 556/20 од 29.04.2020.
године продужио рок важења своје понуде за још 30 календарских дана, што
значи да укупан рок важења понуде износи 60 календарских дана од дана
отварања понуде.

8. Неблаговремене понуде: није их било
9. Евентуалне примедбе представника понуђача које се односе на
поступак отварања понуда: није било.
10. Отварање понуда вршено је у просторијама Грађевинске дирекције
Србије д.о.о, Београд- Нови Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр.
110, дана 31.03.2020. године.
11. Стручна оцена понуда:
У складу са чланом 9. став 5. Закона о посебним условима за реализацију
пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности (''Сл. гласник РС'',
број 41/18, 54/19 и 9/20), а након спроведеног поступка отварања понуда,
Комисија се својим захтевом бр. ISPV 432/20 од 31.03.2020. године и допуном
захтева, обратила групи понуђача EUROBILD d.o.o, Виноградска 110, Нови
Београд; STANDARD INVEST GROUP d.o.o, Сазонова 106, Београд и ALMAKS
d.o.o, Господара Вучића 129, Београд, за доставу доказа о испуњености услова
утврђених у Конкурсној документацији ВЈН 02/20.
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Група понуђача EUROBILD d.o.o, Виноградска 110, Нови Београд; STANDARD
INVEST GROUP d.o.o, Сазонова 106, Београд и ALMAKS d.o.o, Господара
Вучића 129, Београд је у предвиђеном року доставила све тражене доказе о
испуњености услова утврђених у Конкурсној документацији ВЈН 02/20.
Након извршеног увида у достављену документацију Комисија за спровођење
поступка јавне набавке ВЈН 02/20, понуду групе понуђача EUROBILD d.o.o,
Виноградска 110, Нови Београд; STANDARD INVEST GROUP d.o.o,
Сазонова 106, Београд и ALMAKS d.o.o, Господара Вучића 129, Београд,
цени као благовремену, прихватљиву и одговарајућу.
Влада Републике Србије је на основу Извештаја о стручној оцени понуда ISPV
516/20 од 24.04.2020. године донела Закључак 05 Број: 404-3573/2020 од
21.05.2020. године.
Сагласно наведеном донета је Одлука као у диспозитиву.
Поука о правном средству
Захтев за заштиту права у смислу члана 148. став 1. Закона о јавним набавкама
може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за
доделу уговора, и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем тексту:
подносилац захтева). После доношења одлуке о додели уговора, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке
на Порталу јавних набавки. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на
одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у складу са чланом
156.став 1 Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се на адресу Грађевинске дирекције Србије
д.о.о, Београд- Нови Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, односно на
e-mail адресu: spvlepenica.kg@gds.rs, са називом Наручиоца „SPV LEPENICA''
д.о.о. Крагујевац и ознаком јавне набавке ВЈН 02/20.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са чланом 9. став 6. Закона о посебним условима за
реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности.
Подносилац захтева за заштиту права из члана је дужан да на рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у Законом (члан 156.) прописаном износу.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. Закона, прихватиће се:
Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156.
Закона о јавним набавкама, која садржи следеће:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне
таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и
датум када је уплата таксе реализована);
(3) износ таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама чија се уплата врши;
(4) број рачуна буџета: 840-30678845-06
(5) шифру плаћања: 153 или 253
(6) позив на број: ВЈН 02/20
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(7) сврха: ЗЗП; број или другa ознакa јавне набавке на коју се односи
поднети захтев за заштиту права, као и назив наручиоца – ВЈН 02/20;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе
потврде о извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив
подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке
административне таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце
захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред
поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са
законом и другим прописом.
Сагласно наведеном донета је ова одлука и решено је као у диспозитиву.
Објавити:
 на порталу јавних набавки
 на интернет страни наручиоца

ЗАСТУПНИК ДРУШТВА
’’SPV LEPENICA’’ д.о.о. Крагујевац
Душко Обрадовић дипл. инж.грађ.
Duško Obradović
1755332742-260895978282
8

Digitally signed by Duško Obradović
1755332742-2608959782828
Date: 2020.05.22 10:44:26 +02'00'

______________________________
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