НАРУЧИЛАЦ
Техничка школа ГСП Београд,
Радослава Грујића 2
Деловодни број : 706

Датум : 26.03.2018.године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број
124/12,14/2015,68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 666 од
21.03.2018.године, Техничка школа ГСП ,Радослава Грујића 2 ,Београд , као
Наручилац за јавну набавку број ЈНМВ бр. 3-2/2018 – ,Набавка добараКанцеларијски материјал ,доноси:

ОДЛУКУ
о додели Уговора у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр.3 -2/2018
,Набавка добара-Набавка Канцеларијског материјала.

Уговор се додељује
Понуђачу са пословним именом «AMPHORA»,са седиштем у улици Булевар
Војводе Мишића ,број 10 ,у Београду; понуђачу који на основу критеријума
предвиђеног конкурсном документацијом -најнижа понуђена цена- има
најповољнију понуду.

Образложење
Наручилац је дана 23.02.2018.године под деловодним бројем 437 ,донео Одлуку
о покретању поступка јавне набавке ,Набавка добара-Канцеларијског материјала
ЈНМВ број 3-2/2018.
Позив за подношење понуде као и Конкурсна документација објављени су на
Порталу јавних набавки као и на званичној интернет страници Наручиоца дана
11.03.2018.године.
У Позиву за подношење понуде као и Конкурсној документацији ,предвиђено је
да је последњи дан за предају документације-Понуда за учешће у јавној набаци
је дана 21.03.2018.године до 9,00 часова .
Отварање Понуда је истог дана 21.03.2018.године у 10,00 часова просторијама
Техничке школе ГСП у улици Радослава Грујића бр. 2,у Београду.
Записнички је констатовано следеће :
1.Отварање понуда спроводи Комисија у саставу :
1. Бјелановић Миљана,председник комисије
2. Марина Грујић ,члан
3. Бранко Судар ,члан
2.Предмет Јавне набавке : Добра-Канцеларијски материјал
3.Процењена вредност набавке је 750.000,00 динара
4. Критеријум за избор најпововољније понуде је:Најнижа понуђена цена
5.Општи речник набавки : 30199000 Kанцеларијски материјал од хартије и
други артикли

Благовремено, тј. до дана 21.03.2018. године до 9,00 часова пристигле су
четири (4) понуде и то следећим редоследом :
1) Предузеће за промет и услуге ,»OFFICE LAND»Milutina Milankovića 120е ,
Beograd
2) «AMPHORA»,Bulevar Vojvode Mišića 10,Beograd
3) «FIDUCIJA 011» ,Učiteljska 60,Beograd
4) «ĆIRIĆ d.o.o»Небојшина 33,Београд
Комисија је констатовала да нема неблаговремених понуда.
На основу члана 105. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку, образована Решењем
наручиоца број 438 од 23.02.2018. године извршила је стручну оцену Понуда и
утврдила следеће:
Особине понуда :
1.Понуда Понуђача, Предузеће за промет и услуге ,»OFFICE LAND»Милутина
Миланковића 120е , Beograd , број 18013 од 20.03.2018.године ,код Наручиоца
понуда заведена под бројем 637/20.03.2018.године у свему одговара условима у
Конкурсној документацији и поседује сва предвиђена документа.
Понуђена цена без ПДВ-а је 554.426,00 динара. Цена са ПДВ-ом је
648.104,00 динара. Понуђена цена је у оквиру процењене вредности ЈНМВ.
Комисија је извриша и рачунску проверу цена из обрасца број 4.Конкурсне
документације ( Спецификација добара за јавну набавку мале вредностинабавку добара –набавка канцеларијског материјала -ЈНМВ 3-2/2018 ).
Комисија је констатовала да у Понуди понуђача ,»OFFICE LAND» нема
рачунских грешака.
Комисија је констатовала да Понуда понуђача, »OFFICE LAND» у свему
одговара условима из Конкурсне документације,уредна је и потпуна и као таква
, ЈЕСТЕ ПРИХВАТЉИВА У ПОСТУПКУ СТРУЧНЕ ОЦЕНЕ ПОНУДА И ДАЉЕ
У ПОСТУПКУ РАНГИРАЊА ПОНУДА КАКО БИ НАРУЧИЛАЦ ИЗАБРАО ,НА ОСНОВУ
КРИТЕРИЈУМА –НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА-ПОНУЂАЧА КОМЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР
,ОДЛУКОМ О ДОДЕЛИ УГОВОРА.

2. Понуда Понуђача «AMPHORA»,Bulevar Vojvode Mišića 10,Beograd, број
2103 од 21.03.2018.године ,код Наручиоца понуда заведена под бројем
646/20.03.2018, у свему одговара условима у Конкурсној документацији
и
поседује сва предвиђена документа.
Цена без ПДВ-а је 535.058,00 динара. Цена са ПДВ-ом
је 642.069,00
динара.
Комисија је извриша и рачунску проверу цена из обрасца број 4.Конкурсне
документације ( Спецификација добара за јавну набавку мале вредностинабавку добара –набавка канцеларијског материјала-ЈНМВ 3-2/2018 ).
Комисија констатује да у Понуди понуђача «AMPHORA»,нема рачунских
грешака.

Понуда у свему одговара условима из Конкурсне документације,уредна је и
потпуна и као таква , ЈЕСТЕ ПРИХВАТЉИВА У ПОСТУПКУ СТРУЧНЕ ОЦЕНЕ
ПОНУДА И ДАЉЕ У ПОСТУПКУ РАНГИРАЊА ПОНУДА КАКО БИ НАРУЧИЛАЦ ИЗАБРАО
,НА ОСНОВУ КРИТЕРИЈУМА –НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА-ПОНУЂАЧА КОМЕ
ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР ,ОДЛУКОМ О ДОДЕЛИ УГОВОРА.

3) Понуда Понуђача «FIDUCIJA 011» ,Učiteljska 60,Beograd број 38/18од
20.03.2018.године код Наручиоца понуда заведена под бројеМ 651/ 21.03.
2018.године. у свему одговара условима у Конкурсној документацији и
поседује сва предвиђена документа.
Цена без ПДВ-а је 589.318,00динара ; Цена са ПДВ-ом је 701.841,60
динара.
Комисија је извриша и рачунску проверу цена из обрасца број 4.Конкурсне
документације ( Спецификација добара за јавну набавку мале вредностинабавку добара –ЈНМВ 3-2/2018 ) КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ.
Комисија констатује да у Понуди понуђача«FIDUCIJA 011 нема рачунских
грешака.
Понуда понуђача «FIDUCIJA 011у свему одговара условима из Конкурсне
документације,уредна је и потпуна и као таква , ЈЕСТЕ ПРИХВАТЉИВА. У
ПОСТУПКУ СТРУЧНЕ ОЦЕНЕ ПОНУДА И ДАЉЕ У ПОСТУПКУ РАНГИРАЊА
ПОНУДА КАКО БИ НАРУЧИЛАЦ ИЗАБРАО ,НА ОСНОВУ КРИТЕРИЈУМА –НАЈНИЖА
ПОНУЂЕНА ЦЕНА-ПОНУЂАЧА КОМЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР ,ОДЛУКОМ О ДОДЕЛИ
УГОВОРА.

4) Понуда Понуђача «ĆIRIĆ d.o.o»Небојшина 33,Београд број 18/18 од
21.03.2018.године, код Наручиоца подуда заведена под бројем
655/21.03.2018.године у свему одговара условима у Конкурсној документацији
и поседује сва предвиђена документа.
Цена без ПДВ-а 578.849,00динара;Цена са ПДВ-ом 689.165,00динара.
Комисија је извришаила и рачунску проверу цена из обрасца број 4.Конкурсне
документације ( Спецификација добара за јавну набавку мале вредностинабавку добара –набавка канцеларијског материјала-ЈНМВ 3-2/2018 )
Комисија констатује да у Понуди понуђача«ĆIRIĆ d.o.o» нема рачунских
грешака.
Понуда понуђача«ĆIRIĆ d.o.o» у свему одговара условима из Конкурсне
документације,уредна је и потпуна и као таква , ЈЕСТЕ ПРИХВАТЉИВА У
ПОСТУПКУ СТРУЧНЕ ОЦЕНЕ ПОНУДА И ДАЉЕ У ПОСТУПКУ РАНГИРАЊА ПОНУДА
КАКО БИ НАРУЧИЛАЦ ИЗАБРАО ,НА ОСНОВУ КРИТЕРИЈУМА –НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА-ПОНУЂАЧА КОМЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР ,ОДЛУКОМ О ДОДЕЛИ УГОВОРА.

Како су све Понуде обухваћене стручном оценом понуда где је утврђено да су
прихватљиве ,Комисија је применом критеријума за доделу Уговора –најнижа
понуђена цена -рангирала Понуде.
Ранг листа Понуђача је следећа :
1.На првом месту је Понуда Понуђача «AMPHORA»,Bulevar Vojvode Mišića
10,Beograd, број 2103 од 21.03.2018.године ,код Наручиоца понуда заведена под
бројем 646/20.03.2018године. Понуђена цена :
Цена без ПДВ-а је 535.058,00 динара. Цена са ПДВ-ом је 642.069,00
динара.

2.На другом месту је Понуда Понуђача, Предузеће за промет и услуге
,»OFFICE LAND»Милутина Миланковића 120е , Beograd , број 18013 од
20.03.2018.године
,код
Наручиоца
понуда
заведена
под
бројем
637/20.03.2018.године у свему одговара условима у Конкурсној документацији
,поседује сва предвиђена документа.Понуђена цена:
Цена без ПДВ-а је 554.426,00 динара. Цена са ПДВ-ом је 648.104,00 динара
3.На трећем месту је Понуда Понуђача «ĆIRIĆ d.o.o»Небојшина 33,Београд
број 18/18 од 21.03.2018.године, код Наручиоца подуда заведена под бројем
655/21.03.2018.године. Понуђена цена :
Цена без ПДВ-а 578.849,00динара;Цена са ПДВ-ом 689.165,00динара.
4.На четвртом месту је Понуда Понуђача «FIDUCIJA 011» ,Učiteljska
60,Beograd број 38/18од 20.03.2018.године код Наручиоца подуда заведена под
бројеМ 651/ 21.03. 2018.године. Понуђена цена:
Цена без ПДВ-а је 589.318,00динара ; Цена са ПДВ-ом је 701.841,60 динара.
Како је Наручиоцу важно да Понуђачи немају недоумице у поступку
рангирања ,Комисија је направила и табеларни приказ Ранг листе.
ИМЕ ПОНУЂАЧА И БРОЈ
ПОНУДЕ
Ред.бр.
1.

2.

3.

4.

AMPHORA»,Bulevar Vojvode
Mišića 10,Beograd, број 2103 од
21.03.2018.год. Код Наручиоца
понуда заведена под бројем
646/20.03.2018. год.
,»OFFICE LAND»Милутина
Миланковића 120е , Beograd ,
број 18013 од 20.03.2018.год.
Код Наручиоца понуда заведена
под бројем 637/20.03.2018.год.
«ĆIRIĆ d.o.o»Небојшина
33,Београд број 18/18 од
21.03.2018.год. Кад Наручиоца
понуда заведена под бројем
655/21.03.2018.године
«FIDUCIJA 011» ,Učiteljska
60,Beograd број 38/18од
20.03.2018.год. Код Наручиоца
подуда заведена под бројеМ 651/
21.03. 2018.године.

ПОНУЂЕНА

ЦЕНА

БЕЗ ПДВ-а
535.058,00
динара

СА ПДВ-а
642.069,00
динара.

554.426,00
динара

648.104,00
динара

578.849,00
динара

689.165,00
динара

589.318,00
динара

701.841,60
динара

На основу свега наведеног ,а у складу са чланом 108.Закона о јавним
набавкама,одлучено је као у изреци ове одлуке.
Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну
набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора.

Уговор се додељује Понуђачу са пословним именом «AMPHORA»,са
седиштем у улици Булевар Војводе Мишића ,број 10 ,у Београду; понуђачу који
на основу критеријума предвиђеног конкурсном документацијом -најнижа
понуђена цена- има најповољнију понуду
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против Одлуке понуђач може поднети Захтев за заштиту права Републичкој
комисији за заштиту права, а преко Наручиоца , у року од пет ( 5) дана од дана
њеног пријема.

Одговорно лице Наручиоца,
________________________________
вршилац дужности директора школе
дипл.маш.инж.Срђан Станковић

