РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Ул.Краља Петра Првог бр.5
Број: 404-267/2016-XIII
Дана: 20.10.2016.
Сремска Митровица
На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” бр.124/12, 14/15
и 68/2015), в.д.начелника Градске управе за инфраструктуру и имовину Града Сремска Митровица
доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци радова – изградња спортске дворане базена у Сремској
Митровици – II фаза редни број 3.2 додељује се понуђачу „ALEX ENGINEERING &
CONSTRUCTION“ доо Београд ул.Карађорђева бр.40, број понуде 404-267/2016-XIII, са
понуђеном ценом од 116.384.949,64 динара без ПДВ-а, односно 139.661.939,57 динара са ПДВ-ом,
авансом од 15% и роком за извршење радова од 180 календарских дана.
Образложење
Наручилац је дана 07.9.2016.године под бројем 404-267/2016-XIII донео Одлуку о
покретању поступка јавне набавке радова – изградња спортске дворане базена у Сремској
Митровици – II фаза редни број 3.2.
Позив за подношење понуда као и конкурсна документација објављени су 07.9.2016.године
на Порталу јавних набавки.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку приступила је
сачињавању Извештаја о стручној оцени понуда у којој је навела следеће:
I
Предмет јавне набавке: Изградња спортске дворане – базена у Сремској Митровици - II
фаза.
II
Процењена вредност јавне набавке: Процењена вредност јавне набавке износи
116.913.314,00 динара без ПДВ-а.
III
Основни подаци о понуђачима: До датума и времена наведеном у позиву за подношење
понуда и конкурсној документацији пристигла је укупно 1 (једна) благовремена понуда и то:
Ред Број под којим
.
је понуда
бр.
заведена
1
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Назив и седиште понуђача

Датум
пријема

Час
пријема

„ALEX ENGINEERING & CONSTRUCTION“
ДОО Београд, Карађорђева 40

17/10/16

10:15 ч.

Неблаговремених понуда нема.

IV

Понуде које су одбијене са разлозима за одбијање и понуђеним ценама:
- Нема одбијених понуда
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V

Одговарајуће и прихватљиве понудa
Након детаљног прегледа понуде и целокупне пратеће документације, односно контроле
предмера радова, рачунске контроле, провере садржаја свих образаца и модела уговора као и
свих доказа о испуњености обавезних и додатних услова из конкурсне документације, а који
су накнадно достављени дана 20.10.2016.године, по захтеву Наручиоца бр.404-267/2016-XIII
од 17.10.2016.године, а све сходно тч.5.2 ст.5. Конкурсне документације, као и чл.77. ст.4. и
чл.79. Закона о јавним набавкама, констатовано је да је понуда понуђача „ALEX
ENGINEERING & CONSTRUCTION“ доо Београд ул.Карађорђева бр.40, број понуде 404267/2016-XIII, са понуђеном ценом од 116.384.949,64 динара без ПДВ-а, односно
139.661.939,57 динара са ПДВ-ом, авансом од 15% и роком за извршење радова од 180
календарских дана, одговарајућа и прихватљива.

VI

Назив понуђача коме се додељује уговор:

Комисија за јавну набавку, по спроведеном поступку оцењивања и рангирања понуда
констатује да је најповољнију дао понуђач „ALEX ENGINEERING & CONSTRUCTION“ доо
Београд ул.Карађорђева бр.40, број понуде 404-267/2016-XIII, са понуђеном ценом од
116.384.949,64 динара без ПДВ-а, односно 139.661.939,57 динара са ПДВ-ом, авансом од 15% и
роком за извршење радова од 180 календарских дана.
В.Д.Начелника Градске управе за инфраструктуру и имовину Града Сремска Митровица
узимајући у обзир Извештај о стручној оцени понуда прихвата предлог Комисије за јавну набавку
те на основу својих овлашћења доноси одлуку као у диспозитиву Одлуке.
Поука о правном леку:
Против ове Одлуке понуђач, односно заинтересовано лице, односо друга овлашћена лица могу да
поднесу Захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту права понуђача у поступцима
јавних набавки у року од десет дана од дана објаве ове Одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев
за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
У Сремској Митровици,
Дана 20.10.2016.године
в.д.начелника
___________________
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