Записник о отварању понуда у поступку јавне набавке
На основу члана 104. Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку образована
Решењем наручиоца број: 404-58/2016-II од 18.11.2016.године води
Записник о отварању понуда у поступку јавне набавке радова бр.1–извођење радова
на изградњи дома за децу ометену у развоју
1. Поступак отварања понуда спроводи се у просторијама Општинске управе Општине
Брус, ул.Краља Петра 1 120 дана 12.01.2017. године са почетком у 15,00 часова.
2. Предмет јавне набавке: радови
Општи речник набавки 45211100-радови на изградњи зграда
Процењена вредност јавне набавке је 13.557.000,00 динара без ПДВ-а
3. Отварање понуда спроводи Комисија у саставу:
1. Несторовић Андрија, заменик председника
2. Грујић Весна,заменик члана

3. Збиљић Слободанка, члан
4. Констатује се да отварању понуда присуствују доле наведени представници понуђача
који су поднели пуномоћја:
Редни
број
1.

Назив и седиште понуђача

Име
и
презимеБрој
и
овлашћеног
пуномоћја
представника

датум

SAMEX GROUP ул. Але.
Стамболинског 26 11040 Београд

2.

GP TONCEV GRADNJA D.O.O. ул. 5.
септембра 17530 Сурдулица

3.

GRAMON INZENJERING УЛ. Војводе
Мишића 7 18105 Ниш

4.

NEIMAR PROJEKT D.O.O. ул.
Ваздухопловаца 999/ББ 18106 Ниш

5.

ДОО Грађинг ул. 29. новембра ббДрашко Ћирковић
37230 Александровац

5. Констатује се да су отварању понуда присуствовали и: нема

Бр.06/2017
12.01.2017

од

6. Благовремено, тј. до дана 12.01.2017.године до 14,30 сати, пристигле су понуде
следећих понуђача, и то по наведеном редоследу:
Редни
број

Број под којим јеНазив и седиште понуђача/шифраДатум пријема
понуда заведена понуђача

Час пријема

1

IV/R-5

9.30

2

IV/R-747 и IV/R-8 GP TONCEV GRADNJA D.O.O. ул.29.12.2016.
5. септембра 17530 Сурдулица
11.01.2017.
године

и9.30 и 9.30

3

IV/R-746 и IV/R-4 GRAMONТ INZENJERING УЛ.28.12.2016
Војводе Мишића 7 18105 Ниш
11.01.2017.
године

и9.30 и 9.30

4

IV/R-7

NEIMAR PROJEKT D.O.O. ул.11.01.2017.
Ваздухопловаца 999/ББ 18106 Ниш године

11.44

5

IV/R-10

ДОО Грађинг ул. 29. новембра бб12.01.2017.
37230 Александровац
године

14.14

SAMEX GROUP ул. Але.11.01.2017.
Стамболинског 26 11040 Београд године

7. Комисија је констатовала да су горе наведене понуде пристигле благовремено ,
односно да нема неблаговремених понуда.
8. Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, начин на
који понуђач наступа, понуђена цена и евентуални попусти које нуди понуђач, подаци из
понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу нумерички приказати,
рок важења понуде, други подаци из понуде), по редоследу пријема понуда:
1. Број под којим је понуда заведена: IV/R-5
Назив или шифра понуђача: SAMEX GROUP ул. Але. Стамболинског 26 11040
Београд
Начин на који понуђач наступа: носилац посла група понуђача
Понуђена цена:19.713.543,50 динара без ПДВ-а
Евентуални попусти: /
Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуде
2. Број под којим је понуда заведена: IV/R-747 oд 29.12.2016. и IV/R-8 од 11.01.2017.
године
Назив или шифра понуђача: GP TONCEV GRADNJA D.O.O. ул. 5. септембра 17530
Сурдулица
Начин на који понуђач наступа: самостално

Понуђена цена:23.728.828,78 динара без ПДВ-а
Евентуални попусти: /
Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуде
3. Број под којим је понуда заведена: IV/R-746 и IV/R-4
Назив или шифра понуђача: GRAMONТ INZENJERING УЛ. Војводе Мишића 7 18105
Ниш
Начин на који понуђач наступа: самостално
Понуђена цена: 20.805.198,23 динара без ПДВ-а
Евентуални попусти: /
Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуде
4. Број под којим је понуда заведена: IV/R-7

Назив или шифра понуђача: NEIMAR PROJEKT D.O.O. ул. Ваздухопловаца 999/ББ
18106 Ниш
Начин на који понуђач наступа: заједничка понуда
Понуђена цена:22.965.081,96 динара без ПДВ-а
Евентуални попусти: /
Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуде
5. Број под којим је понуда заведена: IV/R-10
Назив или шифра понуђача: ДОО Грађинг ул. 29. новембра бб 37230 Александровац
Начин на који понуђач наступа:самостално
Понуђена цена: 13.564.802,27 динара без ПДВ-а
Евентуални попусти: /
Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуде

9. Навести недостатке поднетих понуда:
НАКНАДНО ЋЕ БИТИ ИЗВРШЕНА ДЕТАЉНА ПРОВЕРА ПОДНЕТИХ ПОНУДА
10. Евентуалне примедбе представника понуђача које се односе на поступак отварања
понуда:
НЕМА ПРИМЕДБИ
11. Потписи чланова Комисије за јавну набавку
1._____________________________________
2.____________________________________
3._____________________________________
12. Потписи присутних овлашћених представника понуђача који преузимају примерак
записника:

_________________________________/____________________________________________
_________________________________/____________________________________________
_________________________________/____________________________________________
_________________________________/____________________________________________
_________________________________/____________________________________________
13. Разлози због којих је овлашћени представник понуђача одбио да потпише записник:
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___
14. Поступак отварања понуда завршен је у 16,00 часова.

