Република Србија
ОСНОВНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
IV Су-22 36/2018
ЈНМВ 3/2018
Дана 04.07.2018. године
Пожаревац
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012 и 14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ 3/2018
Уговор се додељује понуђачу:
„POIMEX“ ДОО ПОЖАРЕВАЦ, ул. Јелене Ћетковић бр. 21, који има највећи
број пондера и то 100, чија је укупна цена за све предметне радове и уграђену ПВЦ
столарију најнижа и износи 1.502.582,00 дин. без ПДВ-а, тј. 1.803.098,40 дин. са ПДВ-ом,
профил дебљине 92 мм, са 8 комора, 3 дихтунга, термичким коефицијентом од
0,9 W/m2 K, дебљине челичног ојачања 1,5 мм, чији су профили од Пољског произвођача
„Thermicco“, са Немачким оковом „Sigenia”, гаранцијом на термоизоловано,
нискоемисионо, пуњено аргоном стакло од 6,5 година, гаранцијом на све изведене
радове и уграђену ПВЦ столарију од 6,5 година, и са роком извођења радова од 28
дана.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наручилац је, дана 20.06.2018. године, донео Одлуку о покретању поступка
јавне набавке број: IV Су-22 36/2018.
Позив за подношење понуда са конкурсном документацијом објављени су на
порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници Основног суда у Пожаревцу
www.osnovnisudpozarevac.com, дана 20.06.2018. године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о
отварању понуда број: IV Су-22 36/2018 од 29.06.2018. године, Комисија за јавну набавку

(у даљем тексту: Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају од
04.07.2018. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:
Предмет јавне набавке су радови на замени спољне дрвене столарије Судске
јединице у Кучеву.
Општи речник набавки: 45420000 и 45421132.
2. Процењена вредност јавне набавке износи 1.750.000,00 динара без ПДВ-а, тј.
2.100.000,00 динара са ПДВ-ом.
3. Подаци из Плана набавки за 2018. годину који се односе на предметну јавну
набавку:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

редни број набавке: 1.3.1
предмет набавке: радови на замени спољне дрвене столарије Судске јединице
у Кучеву
износ планираних средстава за набавку је 1.750.000,00 динара без ПДВ-а,
односно 2.100.000,00 динара са ПДВ-ом
врста поступка набавке је поступак јавне набавке мале вредности
оквирни датум покретања поступка је јун 2018. године, оквирни датум
закључења уговора је јул 2018. године, оквирни датум извршења уговора је јул
2018. године
разлози и оправданост набавке: фасадна столарија на згради Судске
јединице у Кучеву је стара, дотрајала и неопходна је њена замена новом ПВЦ
столаријом
наручилац је утврдио процењену вредност набавке на основу извештаја
судског вештака из области грађевинарства

4. У поступку јавне набавке учествовало је 5 (пет) понуђача.
5. Основни подаци о понуђачима:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

Назив и седиште понуђача
„ПВЦ Профил Центар“ ДОО Прислоница бб, 32212 Прислоница
Живота Митровић предузетник „ГТР Градња“, Непричава бб, 14223 Словац
„Poimex“ ДОО, Јелене Ћетковић 21, 12000 Пожаревац
СЗР „Линија“ Добривојевић Зоран предузетник, Заобилазни пут бб, 14000 Ваљево
„Профи Центар Вујић“ ДОО, П. П. Одред бб, 12000 Пожаревац
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Свих 5 понуда су примљене од стране наручиоца у року одређеном у позиву за
подношење понуда, те су благовремене.
Ниједна понуда није одбијена као неодговарајућа и неприхватљива.
Табеларни преглед понуђених цена, рокова извођења радова, гарантних периода
за радове, столарију и стакло, марке профила, окова, према редоследу пријема понуда:
6.

Укупна вредност
свих радова без
ПДВ-а
Укупна вредност
свих радова са
ПДВ-ом
Рок извођења
радова
Гарантни период
за све изведене
радове и уграђену
ПВЦ столарију
Гарантни рок за
уграђено
двоструко
термоизоловано
стакло, ниско
емисионо, пуњено
аргоном
Марка
(произвођач) и
земља – држава
произвођача
профила
Марка
(произвођач) и
земља – држава
произвођача окова
прозора
Термички
коефицијент
профила
Дебљина профила
Дебљина
челичнног ојачања
Број дихтунга
Број комора

„ПВЦ
Профил
Центар“ ДОО
Прислоница
бб, 32212
Прислоница

Живота
Митровић
предузетник
„ГТР Градња“,
Непричава бб,
14223 Словац

„Poimex“
ДОО,
Јелене
Ћетковић
21, 12000
Пожаревац

СЗР „Линија“
Добривојевић
Зоран
предузетник,
Заобилазни
пут бб, 14000
Ваљево

„Профи
Центар Вујић“
ДОО, П. П.
Одред бб, 12000
Пожаревац

1.611.805,88

1.701.918,00

1.502.582,00

1.741.168,80

1.744.573,00

1.934.167,06

2.042.301,60

1.803.098,40

2.089.402,56

2.093.487,60

20 дана

30 дана

28 дана

30 дана

20 дана

10 година

5 година

6,5 година

5 година

5 година

5 година

5 година

6,5 година

5 година

5 година

Немачка –
Salamander
Industrie,
Produkte Gmbh

Salamander Blue
Volution 82,
Nemačka

Thermicco
Poljska

Aluplast,
Nemačka

Вујић
Ваљево,Sistem
8000, Србија

Немачка –
Aug.
Winkhouse
Gmbh Eco

Winkhouse,
Nemačka

Sigenia,
Nemačka

Vabis, Srbija

Arx
(Kovinoplastika,
Lož) Srbija

1,1 W/m2 K

1,1 W/m2 K

0,9 W/m2 K

1,0 W/m2 K

1,1 W/m2 K

82 мм

82 мм

92 мм

85 мм

80 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

3 дихтунга
6 комора

3 дихтунга
6 комора

3 дихтунга
8 комора

3 дихтунга
6 комора

3 дихтунга
6 комора
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Приликом сачињавања Записника о отварању понуда ЈНМВ 3/2018 дана 29.06.2018.
године, представник понуђача „Poimex“ ДОО Пожаревац, г-дин Љубомир Машић, изјавио
је да се профили понуђача „ПВЦ Профил Центар“ ДОО Прислоница и „ГТР Градња“
Словац, тј. профили марке „Salamander”, чији је произвођач из Немачке, израђују од
рециклажног материјала јер произвођач из Немачке не испоручује за источно тржиште
наведени профил. Обзиром да су у питању „гласине“ и да нису поткрепљене материјалним
доказима, као и да су понуђачи „ПВЦ Профил Центар“ ДОО Прислоница и „ГТР Градња“
Словац потписали и оверили Изјаву о квалитету радова, која је садржана у ставци 3 обрасца
понуде на страни 26. Конкурсне документације ЈНМВ 3/2018, а којом су под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу изјавили да њихови ПВЦ профили нису израђени
од рециклираног материјала, Комисија ове наводе сматра неоснованим.
Истом приликом, представник понуђача „Poimex“ ДОО Пожаревац, г-дин Љубомир
Машић, је изјавио да ниједан достављени узорак окапнице понуђача није комплетан јер
није пришрафљен за профил. Комисија ове наводе не прихвата јер Конкурсном
документацијом ЈНМВ 3/2018 није ни тражено да се на тај начин доставе узорци окапнице
и подпрозорске даске. Именовани понуђач је навео и да није достављен пластични додатак
испод прозора за који се пришрафљује окапница и подпрозорска даска, што је приказано на
слици 10. Конкурсне документације, што Комисија оцењује као недостатак који није битан
у смислу члана 106. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама.
Такође, представник понуђача „Профи Центар Вујић“ ДОО Пожаревац, г-дин
Данијел Вујић, изјавио је да ниједан узорак профила понуђача није антикорозивно
премазан. Комисија је мишљења да су профили антикорозивно заштићени, те наведене
наводе сматра неоснованим.
Понуђач „Poimex“ ДОО Пожаревац приликом подношења понуде није доставио
засебно узорак челичног лима, што је изричито тражено на страни 4. у тачки 6. и на страни
15. у тачки 4. Конкурсне документације ЈНМВ.3/2018, чиме је начинио недостатак, који
Комисија не сматра битним сходно члану 106. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама,
којим је прописано да ће наручилац одбити понуду ако понуда садржи друге недостатке
због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или је није могуће упоредити са
другим понудама. Понуђач је доставио узорак профила у којем се налази челични лим, те је
Комисија била у могућности да премери дебљину челичног лима и да утврди да је челични
лим антикорозивно заштићен и поцинкован. Иако понуда именованог понуђача не садржи
узорак који је понуђач био дужан да достави са понудом у складу са захтевима наручиоца
из Конкурсне документације, наручилац не може да одбије понуду понуђача „Poimex“ ДОО
Пожаревац због битних недостатака, јер се тражени узорак и подаци налазе у другом делу
понуде, односно у узорку профила, на основу чега је наручилац био у могућности да
утврди стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5. Закона о
јавним набавкама, односно да премери дебљину лима од 1,5 мм и да оцени квалитет лима у
погледу антикорозивне заштите. Стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106.
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став 1. тачка 5. ЗЈН представљају сви релевантни подаци у једној понуди као целини, без
обзира на то у ком су делу те понуде наведени. Самим тим, уколико је у било ком делу
понуде садржан податак који је Конкурсном документацијом захтевао наручилац, понуда
не може бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.
За понуђаче „ГТР Градња“ Словац и „Poimex” ДОО Пожаревац, који су уместо
потврде НБС – Одсека за принудну наплату о броју дана неликвидности у последње 3
године, доставили уз понуду интернет адресе страница на којима су доступни тражени
подаци, Комисија је на датим адресама извршила провере и утврдила да наведени понуђачи
у последње 3 године нису имали евидентиране неизмирене обавезе.
Такође су сви понуђачи проверени на сајту АПР-а, при чему је утврђено да су
активни и да се за исте не води поступак стечаја и ликвидације.
Комисија је шублером премерила дебљине профила, челичног лима, спољног зида
профила и утврдила да су сви наведени подаци од стране понуђача тачни, тј. да се слажу са
мерама које је Комисија премерила, као и у погледу броја дихтунга и комора профила, те
су, у погледу наведених критеријума, све понуде одговарајуће и прихватљиве.
Сходно члану 93. став 3, 4. и 5. Закона о јавним набавкама, Комисија је извршила
проверу јединичних и укупних цена наведених у понудама понуђача, при чему је утврдила
да нема рачунских грешака уочених приликом разматрања понуда по окончаном поступку
отварања понуда.
„ПВЦ Профил
Центар“ ДОО
Прислоница бб,
32212
Прислоница
Зидарски
радови:
Спољна ПВЦ
столарија:
Алуминијумска
столарија:
Даска и
окапница:
Тракасте завесе:
Укупно радови
без ПДВ-а:
Укупно радови
са ПДВ-ом:

Живота
Митровић
предузетник
„ГТР Градња“,
Непричава бб,
14223 Словац

„Poimex“ ДОО,
Јелене
Ћетковић 21,
12000
Пожаревац

СЗР „Линија“
Добривојевић
Зоран
предузетник,
Заобилазни пут
бб, 14000 Ваљево

„Профи Центар
Вујић“ ДОО, П.
П. Одред бб,
12000
Пожаревац

361.255,44

260.208,00

173.472,00

316.586,4

303.576,00

988.314,00

1.027.000,00

989.070,00

1.130.650,00

1.124.525,00

75.922,00

35.000,00

70.000,00

65.700,00

68.163,2

55.871,4

126.750,00

101.400,00

108.498,00

96.532,8

130.443,04

252.960,00

168.640,00

119.734,4

151.776,00

1.611.805,88

1.701.918,00

1.502.582,00

1.741.168,8

1.744.573,00

1.934.167,06

2.042.301,60

1.803.098,40

2.089.402,56

2.093.487,60

Понуде свих 5 понуђача су одговарајуће и прихватљиве, тј. немају формалних
недостатака, испуњавају све обавезне и додатне услове за учешће у поступку, не премашују
вредност процењеног износа набавке и узорци профила са оковима ових понуђача
одговарају опису и траженим карактеристикама из техничке спецификације коју је
наручилац објавио у конкурсној документацији.
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Понуде не ограничавају, нити условљавају права наручиоца, или обавезе
понуђача.
7. Критеријум за доделу уговора је: економски најповољнија понуда.
Елементи критеријума, број пондера и начин примене методологије доделе пондера:
Елементи
критеријума

1) Висина цене
(крајње, коначне
цене)

Број пондера

40 пондера – понуда са
најнижом понуђеном
ценом

Начин примене методологије доделе
пондера
Понуда са најнижом ценом добија
максималан број пондера, и то 40, а за остале
понуде се број пондера израчунава према
формули:
Најнижа понуђена цена x 40
Посматрана цена

2) Дебљина профила
(најмања 80 мм, у
супротном понуда
је неодговарајућа и
неприхватљива)

3) Дебљина металног
ојачања-лима
(најмања 1,3 мм, у
супротном понуда
је неодговарајућа и
неприхватљива)
4) Број дихтунга
(најмање 2
дихтунга, у
супротном понуда
је неодговарајућа и
неприхватљива)

50 пондера – понуда са
најдебљим профилом

Понуђач чија понуда садржи најдебљи
профил добија 50 пондера, за остале се
рачуна према формули:
Дебљина из посматране понуде x 50
Највећа дебљина

7 пондера – понуда са
најдебљим металним
ојачањем-лимом

3 пондера - понуда са
највећим бројем
дихтунга

Понуђач чија понуда садржи најдебље
метално ојачање добија 7 пондера, за остале
се рачуна према формули:
Дебљина из посматране понуде x 7
Највећа дебљина
Понуђач чија понуда садржи највећи број
дихтунга добија 3 пондера, за остале се
рачуна према формули:
Број дихтунга из посматране понуде x 3
Највећи број дихтунга
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8. Оцењивање прихватљивих понуда
Применом методологије доделе пондера, комисија је утврдила резултате као у
табели:
„ПВЦ
Профил
Центар“ ДОО
Прислоница
бб, 32212
Прислоница

Живота
Митровић
предузетник
„ГТР
Градња“,
Непричава бб,
14223 Словац

„Poimex“
ДОО, Јелене
Ћетковић 21,
12000
Пожаревац

СЗР „Линија“
Добривојевић
Зоран
предузетник,
Заобилазни пут
бб, 14000
Ваљево

„Профи Центар
Вујић“ ДОО, П.
П. Одред бб,
12000
Пожаревац

Укупна вредност
свих радова без
ПДВ-а

1.611.805,88

1.701.918,00

1.502.582,00

1.741.168,80

1.744.573,00

БРОЈ ПОНДЕРА

37,29

35,31

40

34,52

34,45

Укупна вредност
свих радова са
ПДВ-ом

1.934.167,06

2.042.301,60

1.803.098,40

2.089.402,56

2.093.487,60

Дебљина
профила

82 мм

82 мм

92 мм

85 мм

80 мм

БРОЈ ПОНДЕРА

44,56

44,56

50

46,19

43,48

Дебљина
челичнног
ојачања

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

7

7

7

7

7

3 дихтунга

3 дихтунга

3 дихтунга

3 дихтунга

3 дихтунга

БРОЈ ПОНДЕРА

3

3

3

3

3

УКУПАН
БРОЈ ПОНДЕРА

91,85

89,87

100

90,71

87,93

БРОЈ ПОНДЕРА
Број дихтунга

9. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу
уговора:
Назив и седиште понуђача
1.

„Poimex“ ДОО, Јелене Ћетковић 21, 12000 Пожаревац

2.

„ПВЦ Профил Центар“ ДОО Прислоница бб, 32212 Прислоница

3.
4.
5.

СЗР „Линија“ Добривојевић Зоран предузетник, Заобилазни пут бб,
14000 Ваљево
„Живота Митровић предузетник „ГТР Градња“, Непричава бб, 14223
Словац
„Профи Центар Вујић“ ДОО, П. П. Одред бб, 12000 Пожаревац

Укупан број пондера
100
91,85
90,71
89,87
87,93
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Комисија је имала у виду и члан 86. став 2. ЗЈН, којим је прописана обавеза
наручиоца да, у случају примене критеријума економски најповољније понуде, у ситуацији
када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који
нуде добра страног порекла, као најповољнију понуду изабере понуду понуђача који нуди
добра домаћег порекла, под условом да разлика у коначном збиру пондера између
најповољније понуде понуђача који нуди добра страног порекла и најповољније понуде
понуђача који нуди добра домаћег порекла није већа од 5 у корист понуде понуђача који
нуди добра страног порекла. Није дошло до примене поменутог члана с обзиром да разлика
између понуде прворангираног понуђача „Poimex” ДОО Пожаревац и понуђача „Профи
Центар Вујић“ Пожаревац који нуди профил и оков домаћег порекла, произведене у
Србији, износи 12,07 пондера што је разлика у коначном збиру већа од 5 пондера у корист
понуде понуђача „Poimex“ ДОО Пожаревац који нуди добра, и то профил и оков, страног
порекла.

10. Комисија предлаже наручиоцу да додели уговор понуђачу: „Poimex“ ДОО
Пожаревац, ул. Јелене Ћетковић бр. 21, који има највећи број пондера и то 100, чија је
укупна цена за све предметне радове и уграђену ПВЦ столарију најнижа и износи
1.502.582,00 дин. без ПДВ-а, тј. 1.803.098,40 дин. са ПДВ-ом, профил дебљине 92 мм, са 8
комора, 3 дихтунга, термичким коефицијентом од 0,9 W/m2 K, дебљине челичног ојачања
1,5 мм, чији су профили од Пољског произвођача „Thermicco“, са Немачким оковом
„Sigenia”, гаранцијом на термоизоловано, нискоемисионо, пуњено аргоном стакло од
6,5 година, гаранцијом на све изведене радове и уграђену ПВЦ столарију од 6,5 година, и
са роком извођења радова од 28 дана.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет
дана од дана објављивања одлуке на порталу Управе за јавне набавке.
Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних
набавки, а предаје наручиоцу.
***Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број
жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број ЈНМВ.3/2018, сврха: ЗЗП, Основни суд у Пожаревцу,
ЈНМВ.3/2018, корисник: Буџет Републике Србије). ***

ПРЕДСЕДНИК
ОСНОВНОГ СУДА У ПОЖАРЕВЦУ
ДОБРИЦА ЖИВКОВИЋ
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