На основу чл. 32. и чл. 60. став 2. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број 124/2012, , 14/2015 и 68/2015) и на основу Одлуке бр. ИН 930/15 од 19.10.2015.
године, о покретању поступка јавне набавке ВЈН 09/15, Грађевинска дирекција Србије
д.о.о, Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110, Београд,
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЈН 09/15

1. Назив, адреса и интернет страна наручиоца:Грађевинска дирекција Србије д.о.о,
Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110, Београд. Интернет страница наручиоца:
www.gds.rs
2. Врста наручиоца: привредно друштво
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
4. Опис предмета јавне набавке: извршење свих припремних радова (израда
недостајућих подлога), Израда Техничке документације, Извођење радова на
изградњи Објеката 7 и 8, интерних саобраћајница, уређењу терена и
спољашњих инфраструктурних инсталација и Послова по овлашћењу
Наручиоца, по систему „Кључ у руке“ у насељу „др Иван Рибар“ у Београду у
свему према Спецификацији припремних радова, пројектне документације и
попису и опису радова на изградњи објеката и услуга по овлашћењу наручиоца
датих у делу 3 Конкурсне документације. Извршилац је дужан да Наручиоцу
преда Техничку документацију у стандардном (папирном) облику у 6 (шест)
примерака и у електронској форми у 2 (dwg. Format i 3D), тј. у 6+2=8 (осам)
примерака.
Шифра: 45111200

Радови на припреми и рашчишћавању градилишта

Шифра: 71220000 Услуге пројектовања у архитектури
Шифра: 45000000

Грађевински радови

5. Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда према елементима
датим у Конкурсној документацији према следећим елемнтима:
I ) ПРЕГЛЕД ПАРАМЕТАРА КОЈИ СЕ БОДУЈУ СА ДОДЕЉЕНИМ БРОЈЕМ
ПОНДЕРА:
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА

пондера

=

50

а) Цена Извођења радова на изградњи објеката/ инфраструктуре/ у задатим границама
саобраћајница и уређења терена по систему ''кључ у руке,,пондера = 45
б) Цена за израду Техничке документације.......................пондера = 5
2. РОК И ДИНАМИКА ЗАВРШЕТКА РАДОВА

пондера

=

25

=

25

a) рок за израду Техничке документације.....................пондера = 10
b) рок за Извођење радова ..............................................пондера =
3. СПОСОБНОСТ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

15

пондера

а) стручни кадар.............................................................пондера =

6

a.1 израда Техничке документације............................. пондера =

2

Бодује се укупан број лиценци ИКС, решење за координатора за израду пројеката за
безбедност и здравље на раду, , решење за координатора за извођење радова за безбедност и
здравље на раду, решења из области ППЗ за категорије А,B1,B2,B3,B4,B5 I B6. за а.1
а.2. Извођење радова...................................................... пондера =

4

Бодује се укупан број стално запослених радника за а.2
б) технолошка способност............................................пондера =

7

б.1Решења и сертификати Понуђача............пондера = 4
Бодује се укупан број ових докумената :SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, OHSAS 18001, EN
ISO 50001, ISO/EIC 27001,решење МУП-а за Пројектовање уређаја и инсталација за детекцију
дојаву и гашење пожара, решење о испуњености услова ѕа издавање сертификата о
енергетским својствима објеката високоградње од МГУ-а ,односно МГСИ-е.
б.2 способност за самостално извођење радова........ пондера =

3

Бодује се обрнуто пропорционално укупан број ангажованих коопераната за пројектовање и
извођење радова.
в) механизација..............................................................пондера =

5

Бодује се укупан број машина у власништву понуђача и то :
Кранови, фабрике бетона, миксери,аутодизалице,пумпе за бетон,
багери , камиони, ваљци и финишери
г) референце..................................................................пондера =

7

г.1 на пословима израде Техничке документације..... пондера =

3

г.2 на пословима Извођења (грађевинских,
грађевинско-занатских и инсталатерских) радова. пондера = 4
Бодује се предрачунска вредност пројектованих објеката високоградње
изражена у еврима на дан испостављања окончане ситуације за г.1
Бодује се вредност извршених радова на објектима високоградње
изражена у еврима на дан испостављања окончане или задње привремене
ситуације за г.2
За оба случаја дати по 5 /пет/ објеката са највећом вредношћу у периоду од претходних 8
година за радове ,односно 5 година за пројекте.
___________________________________________________________________________
УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА

=

100

II ) БОДОВАЊЕ ПОНУДА ВРШИ СЕ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН :
1. Понуде које имају најповољније нумеричке показатеље, смислено параметрима који
се бодују из тачки 1,2,3( а,б.в,г) добијају максималан број предвиђених пондера
2. Остале понуде добијају сразмеран број пондера једнак количнику најповољније
нумеричке вредности параметра који се бодује и понуђене нумеричке вредности
истог параметра,помноженог са том параметру додељеним бројем пондера.
Збир пондера износи 100. Избор између достављених понуда, Наручилац спроводи тако што их
рангира на основу наведених критеријума и пондера одређених за те критеријуме.
6. Начин преузимања Конкурсне документације, односно интернет адреса где је
Конкурсна документација доступна:. Конкурсна документација се може
преузети у просторијама Наручиоца, на адреси: Грађевинска дирекција Србије
д.о.о, Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, радним данима у времену од
9,00 до 15,00 часова. Интернет адреса где је Конкурсна документација
доступна: на порталу јавних набавки, интернет страни Наручиоца www.gds.rs
7. Начин подношења понуде: Понуда мора у целини бити припремљена у складу са
овим позивом и Конкурсном документацијом за јавну набавку. Понуде се подносе
на обрасцима Конкурсне документације, у запечаћеној коверти са назнаком:
„Понуда за јавну ВЈН 09/15– НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте обавезно
назначити пословно име и адресу понуђача.
8. Рок за подношење понуда је 23.11. 2015. године, до 08,30 часова.
9. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је 23.11. 2015. године у
09,00 часова у просторијама Наручиоца у Београду у ул. Булевар Арсенија

Чарнојевића бр. 110, Београд - Нови Београд. Отварање понуда је јавно и врши се
по времену пријема, од најраније до најкасније пристигле понуде.
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: Отварању понуда присуствују овлашћени представници
понуђача који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом
пуномоћја потписаног и овереног од стране овлашћеног лица понуђача Комисији за
јавну набавку или службенику за јавне набавке, непосредно пре почетка отварања
понуда.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора: Рок за доношење одлуке о додели
уговора је до десет дана од дана отварања понуда.
12. Лицa за контакт: Сузана Дамњановић, дипл.инж.грађ. тел. 064/815-3041, и Мома
Калић, дипл.правник, тел. 064/815-3046, радним даном од 09,00 до 15,00 часова.
Овај позив је објављен дана 19.10.2015. године на Порталу јавних набавки и интернет
страни Наручиоца.

