ЈКП „Погребне услуге“
Београд, Рузвелтова 50
Број: 12790-10/15
Датум: 13.10.2015.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/15 и 68/2015), директор д о н о с и:
О Д Л У К У
о додели уговора
Уговор за jaвну набавку мале вредности број: НМВ-31/2015 – набавка штампаног
материјала, додељује се понуђачу: Издавачко предузеће ЕПОХА д.о.о. Пожега, Нићифора
Максимовића 52 , број понуде 13313/15 од 08.10.2015. године.
Образложење
Наручилац је дана 28.09.2015. године донео Одлуку o покретању јавне набавке мале
вредности брoj: 12790-1/15, за јавну набавку добара – штампани материјал.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 28.09.2015. године, објавио позив за подношење
попнуда на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Благовремено до истека рока за подношење понуда, до дана 08.10.2015. године до 11,30
часова, на адресу наручиоца приспелo je 5 (пет) понуда следећих понуђача:
Број под којим је
понуда заведена
код наручиоца
13313
13323
13325
13329
13332

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

Сат
пријема

Издавачко предузеће „ЕПОХА“ д.о.о.
Пожега, Нићифора Максимовића 52
„ZIN“ д.о.о. Београд,
Спасеновићева 17
„MPA OFFICE“ д.о.о. Земун, Банијска
69
„МЕХАНОГРАФ“д.о.о.Нови Београд,
Алексиначких Рудара 15
„MFC-IKROKOMERC“д.о.о.Београд,
Заплањска 86

08.10.2015.

09,35

08.10.2015.

10,28

08.10.2015

10,35

08.10.2015.

11,03
11,15

08.10.2015.

Неблаговремених понуда није било.
Отварању понуда присуствовали су представници понуђача: Филиповић Томислав и Андреа
Палибрк.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени
понуде и сачинила извештај о истом.
У извештају о стучној оцени понуде број: 12790-9/15 од 09.10.2015. године, Комисија за јавну
набавку је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:

1

добра
–
материјала

Предмет јавне набавке

Редни број јавне набавке

набавка

штампаног

31/2015

Апропријација у буџету/фин.плану
1.1.15.
Процењена вреднос јавне набавке
(без ПДВ-a)

2.275.000,00 динара

Вредност уговора o јавној набавци
(без ПДВ-a)

1.175.100,00 динара

Вредност уговора o јавној набавци

1.410.120,00 динара

(са ПДВ-oм)
2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање

и понуђена цена:
Ред.
бр.

1.

Бр.понуде

13323

Понуђач
„ZIN“ д.о.о.
Београд
Спасеновићева 69

Разлози за одбијање
Неисправна
понудадоставили понуду чија је
исказана вредност изнад
планиране
процењене
вредности

Понуђена цена

2.459.980,00

Мишљење Комисије за јавне набавке у случају подношења само једне понуде, због
неуобичајено ниске цене: нема.
Избор између достављених прихватљивих понуда применом критеријума „најниже понуђене
цене“, извршен је дана 08.10.2015.године рангирањем понуђача који испуњава све потребне
услове на основу доказа достављених уз понуду, у складу са захтевима из конкурсне
документације зa:

Рд бр.

1.

2.

Назив/шифра
понуђача

Издавачко предузеће
„ЕПОХА“ д.о.о.
Пожега, Нићифора
Максимовића 52
„МЕХАНОГРАФ“д.о.о.
Нови Београд,
Алексиначких Рудара 15

Укупна
вредност
добара са свим
трошковима
без ПДВ-а

Укупан
ПДВ-е

Укупна
вредност
добара са
свим
трошковима
са ПДВ- ом

Рок важења
понуде

1.175.100,00

235.020,00

1.410.120,00

30 дана

1.740.300,00

348.060,00

2.088.360,00

60 дана
2

3.

4.

„MFC
MIKROKOMERC“ д.о.о.
Београд Заплањска 86
„MPA OFFICE“ д.о.о.
Земун, Банијска 69

1.884.840,00

76.968,00

2.261.808,00

30 дана

2.151.160,00

430.232,00

2.581.392,00

35 дана

Након спроведеног оцењивања приспелих понуда применом усвојеног критеријума, Комисија
је констатовала у складу са чланом 93.став 4. Закона о јавним набавкама, да понуда понуђача
„MFC MIKROKOMERC“ д.о.о. из Београда има рачунску грешку и то у укупнној коначној
цени понуде јер су дали јединичне цене у Образцу 4-структура понуђене цене за ставке под
редним бројевима 29, 30 и 31, за које није било потребе да се изкажу цене преме условима из
конкурсне документације. Комисија је након исправљене рачунске грешке утврдила да је
укупна цена понуде 1.884.840,00 динара без ПДВ-а, односно 2.261.808,00 динара са ПДВ-ом и
затражила од понуђача, „MFC MIKROKOMERC“ д.о.о. из Београда, сагласност да изврши
исправку рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања понуда. Наведени понуђач се сагласио са уоченом рачунском грешком и
електронским путем потврдио сагласност.
За јавну набавку добара – набавка штампаног материјала, за потребе ЈКП „Погребне услуге“
Београд, за период од 12 месеци, у поступку јавне набавке мале вредности број НМВ-31/15, по
позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца дана 28.09.2015. године, изабрана је прихватљива понуда Издавачког предузећа
„ЕПОХА“ д.о.о. Пожега, Нићифора Максимовића 52, те је Комисија предложила
наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку за
доделу уговора, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора
наведеном понуђачу, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама.
ЈКП „Погребне услуге“ Београд, ће у својству Наручиоца, закључити уговор за предметну
јавну набавку са наведеним понуђачем, чија је понуда изабрана као најприхватљивија у
отвореном поступку јавне набавке, у складу са чланом 112. и 113. Закона о јавним набавкама.
ПОУКА O ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може
наручиоцу поднети захтев за заштиту
права у року од 5 дана од дана објаве
исте на Порталу јавних набавки.

Директор
мр Драган Балтовски
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