Дел.бр. 7715/12-1
Датум: 04.07.2017.
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
Јавна набавка – услуге - , редни број ЈН У 17-04-01
Уговор за јавну набавку: умрежавање објеката и приступ интернету додељује се
понуђачу „ РАДИЈУС ВЕКТОР“ д.о.о. Милентија Поповића 9, 11070 Београд, на
основу понуде број 1605/17 од 28.06.2017. године.
Уговорена вредност без ПДВ-а: 636.000,00 РСД
Уговорена вредност са ПДВ-ом: 763.200,00 РСД
Образложење
Наручилац је дана 20.06.2017. године донео Oдлуку о покретању поступка јавне набавке
бр. 7715/1-1 за набавку услуга: умрежавање објеката и приступ интернету , редни број ЈН
У 17-04-01
За наведену јавну набавку Наручилац је дана 21.06.2017. године објавио позив за
подношење понуда на Порталу управе за јавне набавке и Интернет страни Наручиоца .
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда
Јавно отварање понуда одржано је дана 29.06.2017.године у просторијама
Секретаријата за образовање и дечју заштиту, Краљице Марије 1, Београд
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 7715/11-1 од 30.06.2017. године,
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
I Врста предмета јавне набавке: услуге
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Умрежавање објеката и приступ
интернету

Редни број јавне набавке

У 17-04-01

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:

650.000,00 РСД
636.000,00 РСД
763.200,00 РСД
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Назив/име понуђача
1.

Благовремене понуде
„ Радијус Вектор“ д.о.о. Београд

2.

/

Неблаговремене понуде
/

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

Подносилац понуде

/

/

Разлози за одбијање понуде

/
4) Критеријум за оцењивање понуде је: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
Понуђена цена (без ПДВ-а)
636.000,00 РСД
/

Назив понуђача
„Радијус Вектор“ д.о.о. Београд
/

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача:
„Радијус Вектор“ д.о.о. Милентија Поповића 9, 11070 Београд
и предлаже наручиоцу његов избор,односно да додели уговор понуђачу :
„Радијус Вектор“ д.о.о. Милентија Поповића 9, 11070 Београд
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

x

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о додели
уговора , те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом
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се
уговор
у предметној
јавној
набавци
додељује
„ РАДИЈУС ВЕКТОР“ Д.О.О. Милентија Поповића 9, 11070 Београд са
бр. 1605/17 од 28.06.2017. године.

понуђачу
понудом

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 5 дана од дана објављивања одлуке
на порталу Управе за јавне набавке
ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ
______________________________
Мирјана Секулић
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