3. 05-2113-549 ДОО Озеблин Ветерник- Понуда је оцењена као
неодговарајућа и неприхватљива услед следећих недостатака:
1. У делу V конкурсне документације-Услови за учешће у поступку јавне
набавке из чл.75 и 76. И упутство како се доказује испуњеност тих услова,
наведен је додатни услов:
да је Понуђач у претходне три године од дана објављивања позива изводио
радове на изградњи, доградњи, санацији, реконструкцији или адаптацији
објеката високоградње од јавног значаја (спортски, културни, верски,
здравствени, школе и обданишта) у минималном износу од 8.000.000
динара, без ПДВ-а, који се доказује достављањем
списком најважнијих изведених радова на изградњи, доградњи, санацији,
реконструкцији или адаптацији објеката високоградње од јавног значаја
(спортски, културни, верски, здравствени, школе и обданишта) у претходне
три године од дана објављивања позива , референт листа и потврде
референтних наручилаца (инвеститора) о изведеним радовима датих у
конкурсној документацији и фотокопијама закључених уговора о извођењу
радова и окончану ситуацију по приложеним уговорима.
Потврде референтних наручиоца нису достављене на обрасцу који је дат у
конкурсној документацији Наручиоца, при чему достављене потврде о
изведеним радовима референтних наручилаца у понуди не одговарају
суштински, по питању основних елемената обрасца потврде потврди која је
дата у оквиру конкурсне документације.
Вредност понуде без ПДВ-а износи 3.754.045,00 динара, односно
4.504.854,00динара са ПДВ-ом.
4. 05-2114-550 ГП Омега Нови Сад - Понуда је оцењена као неодговарајућа и
неприхватљива услед следећих недостатака:
1. У делу V конкурсне документације-Услови за учешће у поступку јавне
набавке из чл.75 и 76. И упутство како се доказује испуњеност тих услова,
наведен је додатни услов по питању кадровског капацитета:
Да Понуђач располаже са најмање 10 грађевинских радника, од тога 1
грађевински техничар потребних за извршење уговора о јавној набавци
који се доказује достављањем обавештења о поднетој пореској пријави
ППП-ПД и извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по
одбитку за месец јун 2016., овереног печатом и потписом овлашћеног лица
понуђача за тражених 10 радника
У понуди недостаје обавештење о поднетој пореској пријави за порез и
доприносе по одбитку за тражених 10 радника.
Вредност понуде без ПДВ-а износи 3.770.150,00 динара, односно
4.524.180,00динара са ПДВ-ом.
6. Понуде које су одређене као исправне, одговарајуће и прихватљиве,
ранирају се према критерујуму најнижа понуђена цена:
1. 05-2110-546 ДОО БОБ Нови Сад
Укупна цена без ПДВ-а: 3.737.960,00динара
Са ПДВ-ом: 4.485.552,00динара
Понуда је дата самостално.
Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуде
Рок плаћања 45 дана од дана достављања окончане ситуације
Рок почетка вршења радова: 3 календарска дана од дана потписивања
уговора
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