БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА – ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије,
број 124/2012., 14/2015. и 68/2015.) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/207,
од 22.03.2018. године, директор Београдске пословне школе - Високе школе струковних
студија, проф.др Ђуро Ђуровић, дана 22.03.2018. године, доноси:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
ЈНМВ 06/2018 - Партија 1. – Хартија за штампу, фотокопир папир и остали
канцеларијски материјал
Уговор по ЈНМВ 06/2018, - набавка добара мале вредности – Партија 1. Хартија за
штампу, фотокопир папир и остали канцеларијски материјал, додељен је Понуђачу –
,,СИТ СИСТЕМС Д.О.О.“ – Београд, Улица Милана Ракића бр. 1 , који је поднео
самосталну понуду заведену код Наручиоца под бројем 01-30/203, од 22.03.2018.године.
Образложење
Наручилац је дана 09.03.2018. године донео Одлуку о покретању јавне набавке мале
вредности број ЈНМВ 06/2018- Партија 1. – Хартија за штампу и фотокопир папир (ознака
у ОРН: 30197643 ).
Позив и Конкурсна документација објављени су на Порталу управе јавних набавки и на
интернет страници Наручиоца дана 13.03.2018. године.
Комисија за спровођење јавне набавке је прикупила понуде, размотрила их и сачинила
Извештај о стручној оцени понуда,бр.01-30/207,од 22.03.2018.године
1) Врста поступка: јавна набавка мале вредности
2) Врста предмета јавне набавке: добра
3) Подаци о јавној набавци добара:

Предмет
Назив и ознака из oпштег речника
набавке
Укупна процењена вредност без ПДВ-а
Подаци из Финансијског плана
Подаци из Плана набавки
Број јавне набавке

Набавка добара – јавна набавка мале
вредности
Канцеларијски материјал
Партија 1.- хартија за штампу, фотокопир
папир и остали канцеларијски материјал
(ОРН 30197643)
900.000,00 динара, без ПДВ-а
Број 01-2/60, од 26.12.2017. године
Број 01-30/802 од 26.12.2017. године,поз. 1.2.
ЈНМВ 06/2018

4) Укупан број благовремено поднетих понуда: 3 (три) понуде.
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5) Благовремене понуде:
Ред. Назив понуђача
бр.
,,ТАБУЛИР КОМЕРЦ Д.О.О.“ – Београд, Улица Краљице Наталије бр. 45
1.
,,ФИДУЦИЈА 011 Д.О.О.“ – Београд, Улица Учитељска бр. 60
2.
,,СИТ СИСТЕМС Д.О.О.“ – Београд, Улица Милана Ракића бр. 1
3.
6) Неблаговремених понуда: Није било.
7) Mишљење комисије о
документацији:

резултатима

учешћа

у понудама по Конкурсној

Комисија констатује да је Конкурсна документација за јавну набавку број ЈНМВ 06/2018,
као и остала документација везана за ову јавну набавку објављена на порталу Управе за
јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама и да је свако заинтересован који
испуњава техничке и финансијске могућности могао да учествује у поступку ове јавне
набавке.
Комисија оцењује да се није служила никаквим елиминационим захтевима –
критеријумима које потенцијални понуђачи треба да испуне,већ искључиво неопходним
који су потребни за извршење ове јавне набавке.
Комисија сматра да су понуде свих понуђача достављене у складу са захтевима из
Конкурсне документације и да су испуњени услови за наставак поступка ове јавне
набавке.
8) Критеријум за оцењивање понуда је: најнижа понуђена цена, без ПДВ-а.
9)Понуђене цене су следеће:
ПОНУДА БРОЈ 1.
Назив понуђача
Број под којим је понуда заведена
Понуђач понуду подноси
Укупна вредност без ПДВ-а
Рок плаћања
Рок испоруке
Рок важења понуде

ТАБУЛИР КОМЕРЦ Д.О.О.,
01-30/198, 21.03.2018. године у 14:30
самостално
1.336.418,80 динара
45 дана од дана пријема рачуна
3 дана од дана пријема наруџбенице
30 дана

ПОНУДА БРОЈ 2.
Назив понуђача
Број под којим је понуда заведена
Понуђач понуду подноси
Укупна вредност без ПДВ-а
Рок плаћања
Рок испоруке
Рок важења понуде

ФИДУЦИЈА 011 Д.О.О.
01-30/200, 22.03.2018. године у 09:10
Самостално
1.305.036,00 динара
30 дана од дана пријема рачуна
3 дана од дана пријема наруџбенице
30 дана
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ПОНУДА БРОЈ 3.
Назив понуђача
Број под којим је понуда заведена
Понуђач понуду подноси
Укупна вредност без ПДВ-а
Рок плаћања
Рок испоруке
Рок важења понуде

СИТ СИСТЕМС Д.О.О.
01-30/203, 22.03.2018. године у 10:05
самостално
897.566,00 динара
45 дана од дана пријема рачуна
2 дана од дана пријема наруџбенице
60 дана

10) Рангирање понуда по критеријуму: најнижа понуђена цена, без ПДВ-а:
Ред.
бр.
3.

Понуђач

Укупна понуђена
ранг
вредност без пдв-а
897.566,00
1.
динара
1.305.036,00
2.
динара
1.336.418,80
3.
динара

СИТ СИСТЕМС Д.О.О.

2.

ФИДУЦИЈА 011 Д.О.О.

1.

ТАБУЛИР КОМЕРЦ Д.О.О.

11) Назив понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија за спровођење јавне набавке, после рангирања стручне понуда, констатује да је
најнижа понуђена цена, без ПДВ-а, понуда заведена под бројем 01-30/203, од
22.03.2018.године, понуда понуђача “ СИТ СИСТЕМС Д.О.О.“ Улица Милана Ракића
бр.1, те предлаже директору Школе, проф.др Ђури Ђуровићу, да, са овим понуђачем
закључи уговор о набавци добара ЈНМВ 06/2018- Партија 1. - Хартија за штампу,
фотокопир папир и остали канцеларијски материјал.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке понуђач може да поднесе захтев за
заштиту права Наручиоцу,а копија захтева се истовремено доставља Републичкој комисији
за заштиту права понуђача, у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове Одлуке на
порталу Управе јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

Директор
_____________________
проф.др Ђуро Ђуровић

У Београду, 22.03.2018.г.

Одлуку доставити :
- сараднику за јавне набавке
архиви
Одлуку објавити :
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-

на порталу Управе јавних набавки
на интернет страници Школе
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