РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Републичка дирекција за
имовину Републике Србије
08 број: 404-187 /2019
06. јун 2019. године
БЕОГРАД
Републичка дирекција за имовину Републике Србије, као Наручилац, након
спроведеног отвореног поступка јавне набавке, на основу члана 107. стaв 3, члана 108.
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012 ,14/2015 и 68/2015) и
Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку од 06.06.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
У отвореном поступку јавне набавке број 10/2019, чији је предмет
пружање услуга ЈНОП бр. 10/2019, – Текућег одржавања и хитних интервенција на
грађевинским објектима друмских граничних прелаза, уговор се додељује
понуђачу : „ГЗД Веграп“ д.оо, Београд
.
Образложење
Републичка дирекција за имовину Републике Србије, као наручилац,
спровела је отворени поступак јавне набавке број 10/2019, чији је предмет пружање услуга
– Текућег одржавања и хитних интервенција на грађевинским објектима
друмских
граничних прелаза, у складу са Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 404-119
/2019 од 06.05.2019. године.
Назив и ознака из општег речника 45000000-7 Грађевински радови и
71500000-услуге у вези са грађевинарством
Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку.
Укупна процењена вредност ове набавке је 36.000.000,00 динара без ПДВ-а.
За предметну јавну набавку Наручилац jе дана 07.05.2019. године oбјавио
позив за подношење понудa и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на
интернет страници Наручиоца..
Благовремено, до дана 06.06.2019. године до 08,30 часова, понуду је
доставиио следећи понуђач:

Ред
.

Назив понуђача

Датум
пријема

Час

Понуда заведена

2

3

4

5

08,09

404-185/19

бр.
1

„ГЗД Веграп“ д.оо, Београд
06.06.
1.

2019.

Поступак јавног отварања понудa одржан је дана 06.06.2019. године у 9,00 часова, у
просторијама Републичке дирекција за имовину Републике Србије, Београд, Краља Милана
бр. 16, коме је присуствовао овлашћени представник понуђача. Вођен је Записник о
отварању 08 број 404-119-1/19, који је саставни овог Извештаја о стручној оцени понуда, а
на који присутни овлашћени представник понуђача није имао примедбе.

Укупне цена коју је понудио понуђач:

Ред.
бр.
1

Број

Укупна цена

Понуђач

Понуде
понуђача

(јединична
цена радова)

Рок за
извођење
радова

2

3

4

5

11.138.900,00

365 дана

ГЗД Веграп“ д.оо, Београд
1.

404-185/19

Комисија је извршила преглед и стручну оцену понуда и утврдила следеће:

Комисија за јавну набавку је након прегледа и стручне оцене понуда утврдила
да је понуда понуђача прихватљива, јер испуњава све услове и захтеве прописане
конкурсном документацијом.
Критеријум за оцењивање понуда је "најнижа понуђена цена". Најнижа
понуђена укупна цена носи 100 пондера.
Ранг листа понуђача
Назив/име понуђача
ГЗД Веграп“ д.оо, Београд
1.

Понуђена ценаукупно/дин

Број пондера

11.138.900,00 дин без
ПДВа

100

После прегледа понуде Комисија je констатoвала да је једина пристигла понуда
благовремена, одговарајућа и без битних недостатака односно прихватљива, те сходно
томе да је испуњен услов за доношење одлуке о додели уговора прописан чланом 107.
ЗЈНа.
Директор Републичке дирекције за имовину Републике Србије јe прихватио предлог
Комисије и на основу законског овлашћења донео одлуку о додели уговора којом се уговор
о јавној набавци за пружање услуга -Текућег одржавања и хитних интервенција на
грађевинским објектима друмских граничних прелаза- додељује : ГЗД „ВЕГРАП“ д.оо ,
са понудом заведеном код наручиоца, под бр. 404-185/19 од 06.06.2019.године.
На основу свега изнетог одлучено је као у диспозитиву ове одлуке

ДИРЕКТОР
Јован Воркапић
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10
дана од дана објаве одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. ЗЗПа се подноси наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, у случају да је поднета
само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење
захтева за заштиту права.

