
ПСЦ  "Пинки" Сремска Митровица
Адреса: Св. Димитрија бр. 36
Сремска Митровица

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” бр.124/12, 14/15
и 68/2015) директор Пословно-спортског центра “Пинки” из Сремске Митровице доноси:

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци  добара – набавка (куповина), испорука, монтажа и пуштање у рад
топлотне  пумпе  за  потребе  базена  при  ПСЦ  “Пинки”  Сремска  Митровица  редни  бр.1.1.5.
додељује се групи понуђача “SMART ENERGY SAVING” доо Београд ул.Зрењанински пут 139Ј
и  “ALEX ENGINEERING & CONSTRUCTION” доо  Београд ул.Народних  хероја  бр.42,  са
понуђеном ценом од 11.916.000,00 динара без ПДВ-а, односно 14.299.200,00 динара са ПДВ-ом,
потрошњом бунарске воде при радним условима V=6.96 l/s,  коефицијентом грејања (“СОР” при
радним условима) СОР=5.62 и остварених максималних 100 пондера, а у свему према Понуди
бр.1386 од 29.08.2016.године.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 10.08.2016.године под бројем 1293 донео Одлуку о покретању поступка
јавне набавке добара – набавка (куповина), испорука, монтажа и пуштање у рад топлотне пумпе
за потребе базена при ПСЦ “Пинки” Сремска Митровица редни бр.1.1.5.

Позив  за  подношење  понуда  као  и  конкурсна  документација  објављени  су
12.08.2016.године на Порталу јавних набавки као и на интернет страници Наручиоца. 

Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку приступила је
сачињавању Извештаја о стручној оцени понуда у којој је навела следеће:

1. Предмет јавне набавке: добра – набавка (куповина), испорука, монтажа и пуштање у рад
топлотне пумпе за потребе базена при ПСЦ “Пинки” Сремска Митровица редни бр.1.1.5.

2. Подаци из плана набавке који се односе на предметну набавку: У плану набавки за
2016.годину, предметна набавка се води под редним бројем 1.1.5.

3. Процењена  вредност  јавне  набавке: Процењена  вредност  јавне  набавке  износи
12.960.000,00 динара без ПДВ-а.

4. Основни подаци о понуђачима: До датума и времена наведеном у позиву за подношење
понуда и конкурсној документацији пристигло је укупно 2 (две) благовремене понуде и то:
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Ред
.

бр.

Број под којим
је понуда
заведена

Назив и седиште понуђача Датум
пријема

Час
пријема

1 1386 “СОКО ИНЖЕЊЕРИНГ” ДОО Нови Београд 29/08/16 10:05ч.

2 1388 Група понуђача:
 - “SMART ENERGY SAVING” доо Београд

- “ALEX ENGINEERING & CONSTRUCTION”
доо Београд

29/08/16 10:38ч.

       5. Неблаговремених понуда нема.

6. Понуде које су одбијене са разлозима за одбијање и понуђеним ценама:

Нема одбијених понуда.

7. Одговарајуће и прихватљиве понуде:

7.1 Након  прегледа  документације  констатовано  је  да  је  понуђач  “СОКО
ИНЖЕЊЕРИНГ”  ДОО  Нови  Београд ул.Бул.Арсенија  Чарнојевића  бр.125  са
понудио цену од 12.320.500 динара без ПДВ-а, односно 14.735.500,00 динара са ПДВ-
ом (24 пондера), топлону пумпу са потрошњом бунарске воде при радним условима
V=6.4 l/s (60 пондера), коефицијентом грејања (“СОР” при радним условима) СОР=5.8
(15 пондера) сходно чему је остварио укупно 99 пондера (по систему обрачуна пондера
прописаном конкурсном документацијом). Како предметни понуђач није имао највиши
број пондера у поступку јавне набавке,  Комисија за јавну набавку није од понуђача
“СОКО  ИНЖЕЊЕРИНГ”  ДОО  Нови  Београд  захтевала  додатно  достављање
документације о испуњености обавезних и додатних услова, те се без детаљнијег увида
у испуњеност услова за учешће у предметном поступку јавне набавке, понуда понуђача
сматра одговарајућом и прихватљивом.

7.2 Након  прегледа  документације  констатовано  је  да  је  група  понуђача  “SMART
ENERGY SAVING” доо Београд ул.Зрењанински пут 139Ј и “ALEX ENGINEERING
&  CONSTRUCTION”  доо  Београд ул.Народних  хероја  бр.42,  понудила  цену  од
11.916.000,00  динара  без  ПДВ-а,  односно  14.299.200,00  динара  са  ПДВ-ом  (25
пондера), топлотну пумпу са потрошњом бунарске воде при радним условима V=6.96
l/s  (60 пондера),  коефицијентом грејања (“СОР” при радним условима) СОР=5.62 (15
пондера) сходно чему је остварила укупно 100 пондера (по систему обрачуна пондера
прописаном конкурсном документацијом).  Обзиром да је  предметна група  понуђача
имала највећи број пондера утврђених на основу параметара из понуде понуђача а по
систему  прописаном  конкурсном  документацијом,  на  захтев  Наручиоца,  група
понуђача  је  дана  06.9.2016.  године  доставила  доказе  о  испуњености  обавезних  и
додатних услова из предметне јавне набавке које је Комисија за јавну набавку детаљно
прегледала након чега је утврдила да су достављени сви конкурсном документацијом
прописани  докази,  да  су  исти  уредни  те  је  понуда  групе  понуђача  одговарајућа  и
прихавтљива.

8. Назив понуђача коме се додељује уговор:

Комисија за јавну набавку добара – набавка (куповина), испорука, монтажа и пуштање у

2 од 3



рад топлотне пумпе за потребе базена при ПСЦ “Пинки” Сремска Митровица редни бр.1.1.5. по
спроведеном поступку оцењивања и рангирања понуда констатује да је економски најповољнију
понуду дала група понуђача “SMART ENERGY SAVING” доо Београд ул.Зрењанински пут 139Ј
и  “ALEX ENGINEERING & CONSTRUCTION” доо  Београд ул.Народних  хероја  бр.42,  са
понуђеном ценом од 11.916.000,00 динара без ПДВ-а, односно 14.299.200,00 динара са ПДВ-ом,
потрошњом бунарске воде при радним условима V=6.96 l/s,  коефицијентом грејања (“СОР” при
радним условима) СОР=5.62 и остварених максималних 100 пондера.

Директор Пословно-спортског центра “ПИНКИ” из Сремске Митровице 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 објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија доставља Републичкој комисији.

У Сремској Митровици,
Дана 08.09.2016.године

         директор
 __________________
      Васиљ Шево
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