ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
ВОЈВОДИНЕ СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881

ЈН-Р-04/19
Број: 3811-7
Датум: 27.12.2019.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број 3811-6 од 27.12.2019. године,
директор Института за кардиоваскуларне болести Војводине
донео је

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У
ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКА РАДОВА
Ред. бр. ЈНППБОП: ЈН-Р-04/19 – Додатни радови на адаптацији и
санацији трећег спрата Клинике за кардиологију
I Уговор о јавној набавци радова – ЈН-Р-04/19 – Додатни радови на адаптацији
и санацији трећег спрата Клинике за кардиологију, по Позиву за подношење понуда
упућеном групи понуђача дана 20.12.2019. године и Обавештењу о покретању
предметног поступка и конкурсној документацији објављеној на Порталу јавних набавки
и Интернет страници Наручиоца дана 20.12.2019. године, додељује се следећем
понуђачу:
Заједнича понуда са подизвођачом: Носилац групе понуђача: Енерготехника –
Јужна Бачка доо Нови Сад, Пут Новосадског партизанског одреда бр. 1; Други члан
групе понуђача: Дијагонала доо Нови Сад, Булевар Европе бр. 28, локал 3;
Подизвођач: Ковинг доо Нови Београд, Јурија Гагарина бр. 34.
Понуђачи су понуду поднели као заједничку понуду са подизвођачем.
II Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у
року од три дана од дана доношења исте.

Образложење
Наручилац је дана 20.12.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке број 3811.
Поступак се спроводи на основу члана 36. став 1 тачка 5. Закона о јавним
набавкама и Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-4133/19 од 19.09.2019.
године, да је у овом случају основана примена преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда с обзиром да је додатне радове неопходно
извести због извршење првобитног Уговора о јавној набавци, тј. без њиховог извођења
доводи се у питање реализација првобитног Уговора, а да се исти не могу раздвојити, у
техничком и економском погледу од првобитног Уговора о јавној набавци, а да се тиме
не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће и велики трошкови за Наручиоца.
У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, Позив
за подношење понуде упућен је групи понуђача који су се на основу Споразума број:
3000-4814/4 од 8.5.2019. године међусобно и према Инвеститору обавезали на
извршење предметне јавне набавке, и то: Енерготехника Јужна Бачка д.о.о. Нови Сад,
Пут Новосадског партизанског одреда бр. 1, члан групе који је носилац послa и
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Дијагонала д.о.о. Нови Сад, Булевар Европе бр. 28а, локал 3, члан групе дана
20.12.2019. године. Обавештење о покретању предметног поступка и конкурсна
документација објављени су на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца
дана 20.12.2019. године.
Благовремено, тј. до дана 27.12.2019. године до 09:00 часова, примљена је 1
понуда од следећег понуђача:
Ред.
број

Број под којим је
понуда заведена

Назив понуђача, односно шифра
понуђача

Заједничка понуда са
подизвођачом
Носилац групе понуђача:
Енерготехника – Јужна Бачка
доо Нови Сад, Пут Новосадског
партизанског одреда бр. 1
1
3890
Други члан групе понуђача:
Дијагонала доо Нови Сад,
Булевар Европе бр. 28,
локал 3
Подизвођач:
Ковинг доо Нови Београд
Јурија Гагарина бр. 34
Неблаговремених понуда нема.

Датум
пријема

Сат

26.12.2019г

12.40ч

Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда и
сачинила Записник о отварању понуда број 3811-4 дана 27.12.2019. године и сачинила
писани Извештај о стручној оцени понуда број 3811-6 од 27.12.2019. године.
У извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка радова - Додатни радови на адаптацији и
санацији трећег спрата Клинике за кардиологију - ЈН-Р-04/19.
Ознака и назив из Општег речника набавки: 4500000 – грађевински радови.
2. Процењена вредност јавне набавке:
Процењена вредност без пдв-а износи 1.214.640,00 динара без обрачунатог
ПДВ-а.
3. Основни подаци о понуђачима:
За јавну набавку радова ред. број ЈН-Р-04/19 – Адаптација и санација трећег
спрата Клинике за кардиологију ИКВБВ поднета је 1 понуда од следеће групе понуђача:
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ СА
ПОДИЗВОЂАЧЕМ:
Носилац посла
Пословно име:

Друштво са ограниченом одговорношћу за
инжењеринг, изградњу и одржавање енергетских
објеката ЕНЕРГОТЕХНИКА – ЈУЖНА БАЧКА Нови Сад

Седиште:

Нови Сад

Матични број:

20001917

ПИБ:

104075834

Законски заступник:

Илија Лабус
Члан групе понуђача
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Седиште:

ДОО ДИЈАГОНАЛА за унутрашњу и спољну трговину и
грађевинарство Нови Сад
Нови Сад

Матични број:

08317429

ПИБ:

101161363

Законски заступник:

Наиља Битићи

Пословно име:
Седиште:

Подаци о подизвођачу
Привредно друштво за пројектовање, инжењеринг и
промет робе КОВИНГ Д.О.О. Београд (Нови Београд)
Београд (Нови Београд)

Матични број:

07549121

ПИБ:

101684417

Пословно име:

Проценат укупне
вредности набавке који
ће извршити подизвођач
Део предмета набавке
који ће извршити
подизвођач:

5% основног уговора
Систем техничке заштите и систем за дојаву и гашење
пожара

4. Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђена цена тих
понуда:
- као неприхватљива одбијена је понуда: нема
- као неблаговремена одбијена је понуда: нема
- као неодговарајућа одбијена је понуда: нема.
5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно
образложење - начин на који је утврђена та цена: /
Поступак преговарања спровела је Комисија за предметну јавну набавку.
Елементи који били предмет преговарања: понуђена цена без ПДВ-а.
Како овлашћени представник понуђача није присуствовао преговарачком поступку у
смислу одредаба ЗЈН и конкурсне документације, сматра се да је цена дата у
достављеној Понуди број 3890 од 26.12.2019. године у износу од 1.205.019,73 динара
без ПДВ-а, коначна цена.
Након спроведеног поступка преговарања, Комисија констатује следеће:
Ред.
бр.

Број под којим је
понуда заведена

Понуђач
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1

3890 од
26.12.2019.
године

Заједничка понуда са
подизвођачом
Носилац групе понуђача:
Енерготехника – Јужна Бачка доо
Нови Сад, Пут Новосадског
партизанског одреда бр. 1
Други члан групе понуђача:
Дијагонала доо Нови Сад,
Булевар Европе бр. 28, локал 3
Подизвођач:
Ковинг доо Нови Београд
Јурија Гагарина бр. 34

1.205.019,73 динара

Током вршења стручне оцене понуде, Комисија за спровођење поступка предметне
јавне набавке, у складу са чланом 93. став 1 ЗЈН, се дана 27.12.2019. године, писаним
путем обратила понуђачу са захтевом да достави додатнo појашњењe својe понудe
тако што ће се у остављеном року од 3 дана од дана пријема захтева Kомисијe
изјаснити - дати јасна и недвосмислена појашњења који део радова ће понуђач
извршити уз помоћ подизвођача.
Понуђач је благовремено Комисији доставио доставио одговор у коме се наводи
следеће:
Сходно Вашем захтеву од 27.12.2019. за додатним појашњењем наше понуде број
ПП1220/19-03 од 25.12.2019. за јавну набавку бр.ЈН-Р-04/19 Додатни радови на
адаптацији и санацији трећег спрата Клинике за кардиологију ИКВБВ, преговарачки
поступак, изјављујемо да је група понуђача Енерготехника – Јужна Бачка доо Нови Сад
и ДОО Дијагонала Нови Сад наступила у овом преговарачком поступку са
подизвођачем Ковинг ДОО НОВИ БЕОГРАД, задуженим за испоруку опреме и радове
на систему техничке заштите и систему за дојаву и гашење пожара.
Напомињемо да је истој групи понуђача (заједничка понуда, са подизвођачем), у
отвореном поступку додељен уговор на адаптацији и санацији трећег спрата Клинике за
кардиологију ИКВББ који је у фази реализације и да су додатни радови проистекли из
реализације овог основног уговора. Потврђујемо да је исти подизвођач и тада био
наведен за исти део радова, са процентом учешћа подизвођача од 5%.
7. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку
извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити
подизвођач:
Комисија констатује да је у поступку јавне набавке радова - ЈН-Р-04/19 Адаптација и санација трећег спрата Клинике за кардиологију ИКВБВ најповољнију
понуду дао следећи понуђач:
Заједнича понуда са подизвођачом: Носилац групе понуђача: Енерготехника –
Јужна Бачка доо Нови Сад, Пут Новосадског партизанског одреда бр. 1; Други члан
групе понуђача: Дијагонала доо Нови Сад, Булевар Европе бр. 28, локал 3;
Подизвођач: Ковинг доо Нови Београд, Јурија Гагарина бр. 34 - испорука опреме и
радови на систему техничке заштите и систему за дојаву и гашење пожара.
Комисија предлаже Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора о јавној
набавци, сагласно члану 107. став 3. и члану 108. ЗЈН.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети Наручиоцу захтев за заштиту права у року од
10 (десет) дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца.
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