РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СОПОТ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
Космајски трг бр.5, 11450 СОПОТ
www.sopot.org.rs
Број: 404-1-5/2017
Дана: 28.07.2017.
Начелник Управе градске општине Сопот , на основу члана 40. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015), доноси:
ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Оквирни споразум за јавну набавку велике вредности добара – камен за
санацију путева, број: 404-1-5/17, закључује се са понуђачем Бања Комерц
Бекамент доо Бања, ПИБ: 100997773, Матични број: 06056091 са седиштем у
Бањи - Аранђеловац, улица Бања бб, за понуду број: 946 од 14.07.2017. године.
Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана
доношења.
Образложење
Управа градске општине Сопот, у даљем тексту Наручилац, је дана
10.04.2017. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике
вредности добара – камен за санацију путева број: 404-1-5/2017.
Процењена вредност јавне набавке је до 50.000.000,00 динара без ПДВ- а и
до 60.000.000,00 динара са ПДВ-ом.
Набавка је планирана у Плану јавних набавки за 2017. годину на позицији
1.1.4.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација су објављени на
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана 11.04.2017.
године и Позив за подношење понуда на Порталу службених гласила Републике
Србије и база прописа дана 26.04.2017. године. Рок за достављање понуда је био
11.05.2017. године до 11.00 часова. У року за подношење понуда потенцијални
понуђач Omya venčac doo уложио је Захтев за заштиту права понуђача и
Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је донела
решење бр. 4-00-635/2017 од 26.05.2017. год. којим је поступак делимично
поништен у делу сачињавања конкурсне документације. Након исправке конкурсе
докуменатације у складу са налозима и примедбама Републичке комисије за
заштиту права у поступцима јавних набавки, Наручилац је продужио рок за
достављање понуда до 14.07.2017. год. у 11.00 часова.
Благовремено на адресу Наручиоца пристигле су две понуде понуђача:
1. Omya Venčac doo, ул. Венчачки пут бб, Аранђеловац, дана 14.07.2017.
године у 10.25 часова
2. Бања Комерц Бекамент доо Бања, Бања – Аранђеловац, дана
14.07.2017. године у 10.30 часова
Неблаговремених понуда није било.
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Наручилац је као критеријум за доделу Оквирног споразума планирао да
примени економски најповољнију понуду и то применом следећих елемената
критеријума:
1. понуђена цена (најнижа понуђена укупна цена без ПДВ- а) и
2.трошковна економичност (удаљеност најближег места утовора камена од
седишта наручиоца у километрима, мерено најкраћом путањом)
Методологија доделе пондера је следећа:
Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максимални број пондера од
60 пондера. Свака следећа понуда добија број пондера применом следеће
формуле:
најнижа понуђена цена*максималан број пондера/цена из понуде која се рангира.
Понуда са местом утовара камена од седишта наручиоца до 45 км
удаљености добија максималан број пондера од 40 пондера.
Свака понуда са удаљеношћу од преко 45 км добија број пондера применом
следеће формуле:
најближе место утовара камена*максималан број пондера/удаљеност места
утовора камена из понуде која се рангира.
Наручилац је конкурсном документацијом предвидео да ће се удаљеност
места утовара камена проверити у фази стручне оцене понуда, као и да ће се
удаљеност коју Наручилац утврди том приликом користити приликом додељивања
пондера.
Комисија за јавну набавку је дана 27.07.2017. године извршила мерење
километраже како би утврдила тачну удаљеност места утовара камена од седишта
Наручиоца у Сопоту улица Космајски трг бр.5, мерено најкраћим путем којим је
дозвољено кретање теретних возила и на коме нема никаквог ограничења тежине
теретних возила. Утврђена је тачна удаљеност код понуђача Бања Комерц
Бекамент доо Бања и понуђача Omya Venčac doo.
Удаљеност до места утовара камена код понуђача Бања Комерц Бекамент
доо Бања односно до Врбице у Аранђеловцу, утврђена је на 42 километра од
седишта Наручиоца, мерено путем преко Рогаче, Раниловића уласком у
Аранђеловац транзитним делом пута и скретањем ка кружном току а затим путем
ка Горњој Трешњевици.
Код понуђача Omya Venčac doo, удаљеност до погона „Забрежје“, од
седишта Наручиоца утврђена је на 39,9 километара, мерено путем преко Рогаче,
Раниловића уласком у Аранђеловац транзитним делом пута и наставком пута ка
индустријској зони у Аранђеловцу.
На основу расположиве документације након прегледа и оцене понуда
утврђено је да су понуда понуђача Бања Комерц Бекамент доо Бања и понуда
понуђача Omya Venčac doo прихватљиве на основу чега је извршено њихово
рангирање применом елемената критеријума за доделу Оквирног споразума на
начин приказан следећом табелом:
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Елементи
критеријума
Укупна
понуђена
цена

Бања Комерц Бекамент доо
60 пондера за укупно понуђену
цену од 44.800.000,00 без ПДВ-а

Omya Venčac doo
57 пондера за укупно понуђену
цену од 47.158.000.000,00 без ПДВ-а

Трошковна
40 пондера за удаљеност од 42
40 пондера за удаљеност од 39,9
економичност километара од седиштаНаручиоца километара од седишта Наручиоца
УКУПНО

100 пондера

97 пондера

Комисија за спровођење поступка јавне набавке је, након стручне оцене и
извршеног рангирања понуда, констатовала да је применом критеријума
економски најповољнија понуда, понуда понуђача Бања Комерц Бекамент доо
Бања најповољнија, те је предложено одговорном лицу Наручиоца закључење
Оквирног споразума са понуђачем Бања Комерц Бекамент доо Бања, ПИБ:
100997773, Матични број: 06056091 са седиштем у Бањи - Аранђеловац, улица
Бања бб.
Одговорно лице Наручиоца прихватило је Предлог одлуке о закључењу
Оквирног споразума Комисије за јавну набавку, те је на основу законског
овлашћења донело одлуку као у диспозитиву.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке може се Наручиоцу поднети Захтев за заштиту права у
року од 10 дана од дана објаве исте на Порталу јавних набавки. Подносилац
Захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу од 120.000,00 динара, број рачуна: 840-30678845-06, позив на број: подаци о
броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права,
сврха ЗЗП: назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије.
НАЧЕЛНИК
Снежана Стојановић – Кандић с.р.
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