ЈКП „Погребне услуге“
Београд , Рузвелтова 50
Број: 2275-7/2016
Датум: 17.03.2016.године

Јавна набавка број:НМВ - 5/2016

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 - 5/2016 ТОНЕРИ И КЕТРИЏИ,
обликоване у пет партија, Уговори се додељују:
-

За Партију 1, Партију 2, Партију 5, понуђачу Aigo Bs doo, Београд, Кнегиње Зорке
25-27,11000 Београд
За Партију 3, понуђачу Информатика а.д. Београд, Јеврејска 32.

Вредност уговора о јавној набавци за:
-

Партију 1 износи 1.984.948,00 динара без ПДВ-а.
Партију 2 износи
615.016,00 динара без ПДВ-а.
Партију 3 износи
485.823,00 динара без ПДВ-а.
Партију 5 износи
300.254,00 динара без ПДВ-а.

Образложење
Поступак jaвне набавке мале вредности добaра, НМВ - 5/2016 ТОНЕРИ И КЕТРИЏИ,
обликоване у пет партија, покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке бр. 2275-1/16
од 23.02.2016. године ( у даљем тексту Одлука).
Процењена вредност набавке одређена Одлуком износи 4.500.000,00 динара, и то за:
-

Партију 1: 2.600.000,00 динара без ПДВ-а.
Партију 2: 700.000,00 динара без ПДВ-а.
Партију 3: 500.000,00 динара без ПДВ-а.
Партију 4: 400.000,00 динара без ПДВ-а.
Партију 5: 300.000,00 динара без ПДВ-а.

Комисија је дана 24.02.2016. године објавила позив и конкурсну документацију на Порталу
јавних набавки, на Порталу портал јавних набавки града Београда и на својој интернет страници:
http://www.beogradskagroblja.rs/.

Благовремено, тј. до 8.03.2016. године до 09,30 часова, примљене су понуде понуђача:

Ред.
бр.
1.

Назив/шифра понуђача
TRI DE MARKET d.о.о.
Београд,
Бирчанинова 20/а,
11000 Београд

Укупна вредност радова са
свим трошковима
без ПДВ-а
П1:
2.290.370,00
П2:

607.670,00

П4:

314.300,00

П5:

291.536,00

Рок важења понуде

31 дан

Укупно: 3.503.876,00
2.
3.

Информатика а.д. Београд,
Јеврејска 32, 11000 Београд

П3:

480.984,00

Aigo Bs doo, Београд,
Кнегиње Зорке 25-27,
11000 Београд

П1:

1.984.948,00

П2:

615.016,00

П3:

485.823,00

П5:

300.254,00

30 дана

35 дана

1.

2.

3.

TRI DE MARKET
d.о.о. Београд,
Бирчанинова 20/а,
11000 Београд

Информатика а.д.
Београд,
Јеврејска 32,
11000 Београд
Aigo Bs doo,
Београд,
Кнегиње Зорке 2527,
11000 Београд
Обрасци и
потребна
документа
ција

1.

1.

ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ 9

ОБРАЗАЦ 7

17. Ауторизација

16.Потврда Привредног/надлежног суда –Агенција за привредне регистре

15.Потврда Прекршајног суда

14-Б- Потврда јединице локалне самоуправе

14-.А-Потврда Пореске управе Министарства Финансија РС

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

12. Модел уговора

11. ОБРАЗАЦ 11

10. Менично овлашћење-писмо ОБРАЗАЦ 10

9. Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења

8, Изјава о чувању поверљивих података ОБРАЗАЦ 8

7, Образац изјаве о поверавању дела набавке подизвођачу

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

5. Изјава о независној понуди ОБРАЗАЦ 5

4. Образац трошкова припреме понуде (није обавезно)

3.Техничка спецификација ОБРАЗАЦ 3

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

ОБРАЗАЦ 1

Назив
понуђача

1. Образац понуде

ПАРТИЈА

Редни број понуде

1. Основни подаци о понуђачима:
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Понуде које су неблаговремене: нема неблаговремених понуда.
Понуде које су неприхватљиве: неприхватљива је понуда Понуђача TRI DE MARKET
d.о.о. Београд, Бирчанинова 20/а, понуда је непотпуна јер не садржи доказ који је тражен „Потврда произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача опреме за територију РС
којом се потврђује да је понуђач овлашћен за продају оригиналног потрошног материјала који
је предмет ЈН, а која гласи на наручиоца и предметну јавну набавку.
Уколико произвођач опреме нема локалну канцеларију на територији РС, понуђач је у обавези
да уз понуду достави потврду овлашћеног дистрибутера за територију РС којом се исто
доказује а која гласи на наручиоца и предметну јавну набавку.“

Чланом 107. став 3. ЗЈН прописано је да наручилац након спроведеног поступка 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 - 5/2016 - ТОНЕРИ И КЕТРИЏИ за партију 3 додели понуђачу
Информатика а.д. Београд, Јеврејска 32, а да се за Партију 1, Партију 2 и Партију 5
Уговори доделе понуђачу Aigo Bs doo, Београд, Кнегиње Зорке 25-27,11000 Београд.
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 уговоре за предметну
јавну набавку са наведеним понуђачиме, 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
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