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 01-30/292 од
28.06.2016. године, директор Београдске пословне школе високе школе струковних студија,
доноси:
ОДЛУКУ О ДОДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА БРОЈ 13/2016 – УСЛУГЕ

ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ
ПАРТИЈА 2. - Услуге одржавања фотокопирне опреме
Уговор за набавку Услуге одржавања фотокопирне опреме додељен је, Дигитрон
ист доо ул. Цара Лазар број 3 Београд који је поднео самосталну понуду заведену код
наручиоца под бројем 01-30/283 од 24.06.2016. године.
Образложење
Наручилац је дана 16 .06.2016. године донео Одлуку о покретању јавне набавке мале
вредности број ЈН 13 /2016 – услуге превентивног одржавања- ПАРТИЈА 2. - Услуге
одржавања фотокопирне опреме . Позив и Конкурсна документација објављени су на
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 17.06. 2016. године. Комисија
за спровођење јавне набавке је прикупила понуде, размотрила их и сачинила Извештај о
стручној оцени понуда, у коме је констатовано следеће:
1 ) Врста поступка: јавна набавка мале вредности,
2) Врста предмета јавне набавке: услуге,
3) Подаци о јавној набавци добара:
Предмет

Набавка услуга
услуге превентивног
одржавања, ПАРТИЈА 2. Услуге одржавања

фотокопирне опреме
Назив и ознака из oпштег речника набавке
Укупна процењена вредност без ПДВ-а
Подаци из Финансијског плана
Подаци из Плана набавки

одржавања и поправке ОРН 50324200
500.000,00
Број 01-2/34 од 18.04.2016. године
Број 01-2/35 од 18.04.2016. године, позиција
2.3
ЈН 13/2016

Број јавне набавке

4) Укупан број благовремено поднетих понуда: 1 (једна) понуде.
5) Благовремене понуде:
Ред.бр.
назив понуђача
1.
Дигитрон ист доо ул. Цара Лазар број 3 Београд

1

6) Неблаговремених понуда: није било,
7) Од благовремено поднетих понуда непотпуних понуда: није било
8) Критеријум за оцењивање понудa је: најнижа укупна понуђена вредност без ПДВ-а
9) Рангирање понуда према критеријумима:
Након детаљног разматрања приспелих понуда утврђено је: да je понуда Дигитрон ист
доо ул. Цара Лазар број 3 Београд одговарајућа и исправна, а да према објављеном
критеријуму табела понуђача изгледа овако:

Ред.
понуђач
укупна понуђена ранг
бр.
вредност без ПДВ-а
1. Дигитрон ист доо ул. Цара Лазар број 3 Београд
343.890,00 1
10) Назив понуђача чија је понуда најповољнија: Комисија за спровођење јавне набавке,
после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда заведена под бројем 0130/283 од 24.06.2016. године, понуђача Дигитрон ист доо ул. Цара Лазар број 3 Београд,
те је предложила Директору да са овим понуђачем закључи уговор о набавци добара.
Изабрани понуђач извршава испоруку Услуга одржавања фотокопирне опреме
без подизвођача.
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 јавних набавки и на интернет страници Школе.
Одлуку доставити:
- сараднику за јавне набавке
- архиви
Одлуку објавити:
- на Порталу јавних набавки
- на интернет страници Школе
ДИРЕКТОР
______________________
Проф. др Ђуро Ђуровић
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