Дел.бр.5493
Датум: 3.11.2015.
Страна 1 од 4
Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд
011/2603-042, 2603-766, 2692-231
На основу члана 107. став 3. и члана 108. став 1. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), директора
Предшколске установе „11.април“ доноси:
ОДЛУКУ
о додели Уговора
за јавну набавку-набавка материјала за одржавање зграда – Столарски
материјал Д 15-36
Столарски материјал
Уговор за набавку столарског материјала додељује се понуђачу
„БИМБО“, Д.О.О., Београдска 229, Београд – Чукарица (Сремчица) на основу
понуде понуђача бр. 187 од 28.10.2015. године.
Уговорена вредност без ПДВ-а: 1.298.249,00 динара
Уговорена вредност са ПДВ-ом: 1.557.898,80 динара
Образложење
Наручилац је корисник буџетских средстава.
Назив и ознака из општег речника набавке: 39300000 – разна опрема;
44510000 - алати.
Наручилац је дана 23.10.2015. године донео Oдлуку о покретању
поступка јавне набавке бр. 5312/1, за јавну набавку Д 15-36, Набавка материјала
за одржавање зграда – Столарски материјал.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1
понуда.
Јавно отварање понуда одржало се дана 28.10.2015. године у
просторијама Управе Предшколске установе „11.април“, Народних хероја бр.
12а, Нови Београд.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је
приступила стручној оцени понуда и извршила преглед и рачунску контролу.
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 5492 од 3.11.2015. године,
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
Столарски материјал
1) Подаци о јавној набавци: Столарски материјал
Предмет јавне набавке
Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Подаци о апропријацији у буџету
1

Набавка материјала за одржавање
зграда - Столарски материјал
Д 15-36
1.300.000,00 динара
* 911-предшколско образовање

односно финансијском плану

*426919- економска класификација –
материјали за посебне намене
*512611 – економска класификација
– опрема за образовање, науку,
културу и спорт
*00-подекономска класификација
*04-извор финансирања, сопствена
средства на терет финансијског
плана за 2015 у годину

Уговорена вредност без ПДВ-а:

1.298.249,00

Уговорена вредност са ПДВ-ом:

1.557.898,80

Основ за примену преговарачког поступка са објављивањем позива за
подношење понуда је члан 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (у
даљем тексту ЗЈН):
ако у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или
конкурентном дијалогу добије све неприхватљиве понуде, под условом да се
првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и
критеријуми за доделу уговора, односно оквирног споразума не мењају. Ако
наручилац одлучи да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који
су учествовали у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку
или конкурентном дијалогу да допуне своје понуде, тако да их учине
прихватљивим, није дужан да објави позив за подношење понуда. Понуђена
цена у овом преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у
отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку, односно
конкурентном дијалогу;
Наручилац је спровео прговарачки поступак по члану 35. став. 1 тачка 1. ЗЈН,
обзиром да је у предходном поступку који је планиран и спроведен у отвореном
поступку, добио једну неприхватљиву понуду (понуђена цена је премашила
процењену вредност), истог Понуђача.

2) Укупан број поднетих понуда: 1
Назив/име понуђача
Благовремене понуде
1.

„БИМБО“ Д.О.О., Београд

Неблаговремене
понуде
нема

Дана 28.10.2015. године Комисија је приступила отварању понуда и извршила
преглед и рачунску контролу.
На основу изнетог, Комисија констатује да је поднета једна прихватљива
понуда (Записник о отварању понуда бр. 5373 од 28.10.2015. године и Записник
о спроведеном преговарачком поступку бр. 5373/1 од 28.10.2015. године.)
Поступак преговарања вођен је дана 28.10.2015. године са почетком у 11:20
часова у просторијама Управе ПУ „11.април“, Народних хероја бр. 12а, Нови
Београд.
Предмет преговарања је укупна понуђена цена без ПДВ-а.
У поступку преговарања учествује Понуђач који је доставио прихватљиву
понуду.

Преговарање се врши писмено у два круга, како је наведено у конкурсној
документацији.
Набавка материја за одржавање зграда – Столарски материјал
Први круг преговарања
Понуђач „БИМБО“ Д.О.О., Београдска 229, 11253 СРЕМЧИЦА
Проценат смањења:

0%

Укупно без ПДВ-а:

1.298.249,00

Други круг преговарања
Понуђач „БИМБО“ Д.О.О., Београдска 229, 11253 СРЕМЧИЦА

Ред.
бр.

Проценат смањења:

0%

Укупно без ПДВ-а:

1.298.249,00

Заводни
бр.

Назив понуђача

Укупна
понуђена цена
после
преговарања
без ПДВ-а

Напомена

5364/1

„БИМБО“ Д.О.О.

1.298.249,00

нема

1

3) Критеријум за оцењивање понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
4) Ранг листа понуђача код критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА
Ред. Заводни
бр.
број
1. 5364/1

Име или шифра понуђача
„БИМБО“ Д.О.О., Београд

Понуђена цена
без ПДВ-а
1.298.249,00

5) Назив односно име понуђача коме се додељује уговор
Сходно горе наведеном за предметну јавну набавку – Столарски
материјал, Комисија је констатовала понуда понуђача , „БИМБО“ Д.О.О.,
Београд прихватљива у складу са чланом 3. тачка 33 Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15), те да је испуњен
услов за доношење одлуке о додели уговора Столарски материјал)
прописан члан 107 став 3. ЗЈН и предлаже одговорном лицу наручиоца да
донесе одлуку о додели уговора и уговор додели понуђачу:

„БИМБО“ Д.О.О., Београд, Београдска 229, Сремчица, Београд
Матични број: 06017614, ПИБ: 130501074
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

X

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 10 дана од дана објављивања на
Порталу јавних набавки који садржи све елементе
из члана 151. ЗЈН.

ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ
____________________________
(Мирјана Секулић)

