ЈКП „Погребне услуге“
Београд , Рузвелтова 50
Број: 2863-7/2016
Датум: 21.03.2016.године

Јавна набавка број:НМВ - 10/2016

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
У поступку jaвне набавке мале вредности број: НМВ - 10/2016 – ОГЛАШАВАЊЕ У
ДНЕВНОЈ ШТАМПИ, Уговор се додељује понуђачу - „Политика, новине и магазини“ д.о.о.
Београд, Македонска 29.
Вредност уговора о јавној набавци износи : 2.708.091,00 динара без ПДВ-а.

Образложење
Поступак jaвне набавке велике вредности, добaра, НМВ - 10/2016 – ОГЛАШАВАЊЕ У
ДНЕВНОЈ ШТАМПИ, покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке бр. 2863-1/16
од 04.03.2016. године ( у даљем тексту Одлука).
Процењена вредност набавке износи 3.600.000,00 динара.
Комисија је дана 04.03.2016. године објавила позив и конкурсну документацију на Порталу
јавних набавки, на Порталу портал јавних набавки града Београда, на својој интернет страници
http://www.beogradskagroblja.rs/ .

Благовремено, тј. до 15.03.2016. године до 11,30 часова, примљена је понуда понуђача:

Ред.
бр.
1.

Назив/шифра понуђача

„Политика, новине и
магазини“ д.о.о. Београд,
Македонска 29

Укупна вредност радова са
свим трошковима
без ПДВ-а

2.708.091,00

Рок важења
понуде

60 дана

9. Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења

10. Менично овлашћење-писмо ОБРАЗАЦ 10

11. Менично овлашћење-писмо ОБРАЗАЦ 10A

12. Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности

13. Изјава о тиражу новина ( 50.000 примерака )

11. Модел уговора

+

+

+

+

+

+

+

+

+

15. Извод из регистра привред. субјеката Агенције за привредне
регистре/Привредног суда

8, Изјава о чувању поверљивих података ОБРАЗАЦ 8

+

ОБРАЗАЦ 9

6. Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75 став 2 ЗЈН
(заштита на раду, заштита животне средине, забрана обављања делатности,...)
ОБРАЗАЦ 6
7, Образац изјаве о поверавању дела набавке подизвођачу
ОБРАЗАЦ 7

3.Техничка спецификација ОБРАЗАЦ 3

+

ОБРАЗАЦ 1

Редни број понуде

1.

„Политика, новине и
магазини“ д.о.о. Београд,
Македонска 29

ОБРАЗАЦ 4

2. Образац изјаве за понуђача о испињености услова из члана 75 и 76.
(обавезни услови) ОБРАЗАЦ 2

+

Назив
понуђача

4. Образац трошкова припреме понуде (није обавезно)

1. Образац понуде

Обрасци и
потребна
документација

5. Изјава о независној понуди ОБРАЗАЦ 5

1. Основни подаци о понуђачима:

Понуде које су неблаговремене: нема неблаговремених понуда.
Понуде које су неприхватљиве: нема неприхватљивих понуда.
Чланом 107. став 3. ЗЈН прописано је да наручилац након спроведене стручне оцене понуда, на
основу извештаја комисије, доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну
прихватљиву понуду.
Комисија је у Извештају о стручној оцени понуда, предложила наручиоцу да се Уговор за јавну
набавку НМВ - 10/2016 – ОГЛАШАВАЊЕ У ДНЕВНОЈ ШТАМПИ, додели понуђачу
„Политика, новине и магазини“ д.о.о. Београд, Македонска 29.
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 наведеним
понуђачима, 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 прихватљива, 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

