ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА
Назив наручиоца:

Завод за заштиту споменика културе Крагујевац

Адреса наручиоца:

Крагујевачког октобра 184

Интернет страница наручиоца:

kgheritage@gmail.com

Врста наручиоца:

Култура

Опис и захтев у вези пројекта, односно дизајна:
конзерваторско-рестаураторски радови на споменику борцима Дринске дивизије другог
позива у Гружи, општина Кнић.
други грађевински радови и радови специјалних струка
45000000 Грађевински радови
45200000 - Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње

Укупан број учесника:

3

Број иностраних учесника:

Победник конкурса:
СЗР Техник- Рача

Награде:

Остале информације:
Позив за достављање понуда за конзерваторско-рестаураторске радове на споменику борцима Дринске дивизије другог позива у Гружи, општина Кнић.оглашен је на Порталу јавних набавки. Процењена вредност јавне набавке 03/15: 1.250.000,00 дин.(без ПДВ-а). Благовремену
понуду доставили су понуђачи:
1. “Левач Стил ”
2. ДОО “Кото”,
3. СЗР “Техник”
Комисија је у току самог отварања понуда дана 09.11.2015 године констатовала да понуђач Левач Стил није доставио у понуди комплетну докуметацију која је обавезна а налази се у конкурсној докуметацијиу што је констатовано и записнички у Записнику. Детаљном провером
чланова комисије утврђено је да понуђач број 1.Левач Стил није доставио Модел уговора поуњен и оверен као и да није доставио Изјаву о независној понуди на образцу који је саставни део конкурсне документације. Такође наведени понуђач није доставио тражено средство
финасисјког обезбеђења бланко сопствену меницу, копију картона депонованих потписа и менично писмо.
Понуда понуђача Левач Стил јесте благовремена, понуђена цена је испод процењене вредности и уједно задовољава критеријум најниже понуђене цене у односу на остале понуђаче али је наведени недостаци чине неприхватљивом. С тим у вези комисија је става да се понуда
понуђача Левач Стил одбаци као неприхватљива и да се као понуђач изабере први следеђи понуђач који испуњава критеријум најнижа понуђена цена и испуњава услове из конкурсне докуметације Полазећи од квалификационих захтева постављених конкурсном
документацијом и услова предвиђених ЗЈН, набавкама (”Службени гласник Републике Србије” бр.124/12) и Правилника о додели уговора за јавне набавке малих вредности (”Службени гласник Републике Србије”, бр.29/13) комисија је констатовала да у складу са критеријумом
“најнижа понуђена цена” понуда коју је доставио понуђач СЗР “Техник ” из Раче исправна, одговарајућа и прихватљива и испуњава услове у складу са понудом од 09.11.2015. године.
На основу напред наведног донета је одлука као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Понуђач који сматра да су му доношењем одлуке о избору повређена права, може да покрене поступак за заштиту права понуђача и јавног интереса, у року од 5 дана од дана пријема одлуке, преко Завода за заштиту споменика културе Крагујевац.Копија захтева
доставља се Републичкој Комисији за заштиту права понуђача.
Уз захтев наручиоцу, прилаже се доказ о уплати административне таксе у износу од 60.000,00 дин. на текући рачун Буџета Републике Србије бр. 840–74 222 184 –57, позив на број 97–50–016.

