Дел.бр. 6974/8
Датум: 23.09.2016.
Страна 1 од 3
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), директор Предшколске установе „11.април“
доноси:
ОДЛУКУ
о додели Уговора
Уговор о набавци добара – канцеларијски материјал, ЈН бр. Д 16-10 додељује се
понуђачу: “ TABULIR KOMERC” D.O.O., ,ул. Краљице Наталије 45 11000 Београд ,
на основу понуде бр.137/16 од 19.09.2016. године.
Уговорена вредност без ПДВ-а: 847.310,00 динара
Уговорена вредност са ПДВ-ом: 1.016.774,00 динара
Образложење
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
– Добра : Канцеларијски материјал –
– редни број ЈН: Д 16-10
Врста предмета јавне набавке:
Добра

Х

Услуге
Радови
Предметна јавна набавка је предвиђена планом набавки Предшколске установе „11 април“
за 2016. годину.
Процењена вредност јавне набавке износи 1.673.960,00 динара без ПДВ-а.
Поступак јавне набавке мале вредности покренут је доношењем Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број: 6974 од 11.08.2016. године, а истовремено са доношењем
Одлуке о покретању поступка јавне набавке Наручилац је донео Решење о образовању
Комисије за јавну набавку број: 6974/1 од 11.08.2016. године.

За наведену јавну набавку Наручилац је дана 12.09.2016. године, објавио конкурсну
документацију и Позив за подношење понуда дел. бр. 6974/2 на Порталу јавних набавки,
интернет страници наручиоца и градском порталу.
Позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом утврђен је критеријум за
оцену понуда: најнижа понуђена цена:
Уз напомену: * У случају да наручилац прими две или више понуда са истом понуђеном
ценом и истим понуђеним роком плаћања, уговор ће се доделити понуђачу који у својој
понуди наведе краћи рок испоруке.
Уколико два или више понуђача имају понуде са истом понуђеном ценом, уговор ће се
доделити понуђачу који у својој понуди наведе дужи рок важења понуде.
Рок за подношење понуда одређен је до 20.09.2016. године до 11:00 сати.
До истека рока за подношења понуда 20.09.2016. године до 11:00 сати часова пристигло je
5 (пет) понуда.
Поступак отварања понуда водио се у просторијама Секретаријата за образовање и дечју
заштиту, ул. Краљице Марије бр.1, дана 20.09.2016.године са почетком у 13:00 сати.
Приликом стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку је утврдила да понуда
понуђача ''SOG LINE'' садржи рачунску грешку те је сходно члану 93. став 4. и 6. Закона о
јавним набавкама поменутом понуђачу дана 21.09.2016. године упућен захтев за
сагласност за исправку рачунске грешке, путем електронске поште. Понуђач ''SOG LINE''
се изјаснио дана 22.09.2016. да прихвата да се изврши рачунска исправка.
1) Подаци о јавној набавци:
Канцеларијски материјал

Предмет јавне набавке
Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)
2) Укупан број поднетих понуда:

Д 16-10
1.673.960,00 динара
847.310,00 динара
1.016.772,00 динара
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Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

1.

Благовремене понуде
“ KОМПАС КОМЕРЦ” Д.O.O., Земун

2.

“ ПЛАНИНКА ” Д.O.O., Смедерево

нема
нема

3.

“ ТАБУЛИР КОМЕРЦ ” Д.O.O., Београд

нема

4.

“ ЕПОХА ” Д.O.O., Пожега

нема

5.

“ SOG LINE ” Д.O.O., Београд

нема

3) Набавка је спроведена у поступку јавне набавке мале вредности обзиром да је
збир свих сродних набавки на годишњем ниво испод лимита од 5.000.000,00 динара.
4)

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под којим је
понуда заведена

Подносилац понуде

8652/4

ЕПОХА

Разлози за одбијање понуде

Није достављен Образац 5 - Изјава о
независној понуди

5) Критеријум за оцењивање понуде је: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА
Ранг листа код критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА
Ред. Заводни
Име или шифра понуђача
бр.
број
115
“ ТАБУЛИР КОМЕРЦ ” Д.O.O., Београд
1.
“ SOG LINE ” Д.O.O., Београд
2.
“ KОМПАС КОМЕРЦ” Д.O.O., Земун
3.
“ ПЛАНИНКА ” Д.O.O., Смедерево
4.

Понуђена цена
без ПДВ-а
847.310,00
862.105,00
875.637,50
968.250,00

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Сходно наведеном за предметну јавну набавку , Комисија је констатовала да је
испуњен услов за доношење одлуке о додели уговора, прописан чланом 107 став 3. ЗЈН
и предлаже одговорном лицу наручиоца да донесе одлуку о додели уговора понуђачу
чија је понуда најповољнија и прихвaтљива у смислу члана 3 став 1. тачка 33 ЗЈН и
заведена код наручиоца под дел. бројем 8652/3 од 20.09.2016.године понуђачу: “
ТАБУЛИР КОМЕРЦ ” Д.O.O., ул. Краљице Наталије 45 , 11000 Београд

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ
_______________________
Мирјана Секулић

