Наручилац

БИБЛИОТЕКА
ЛУЧАНИ

ОПШТИНЕ

Адреса

Трг Слободе бб

Место

Гуча 32 230

Број одлуке

78/2016

Датум

27.05.2016. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( ''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012,14/2015 и
68/2015 у даљем тексту: Закон), Извештаја о стручној оцени понуда р.бр. 75/2016 од 18.05.2016. године,
Комисија за јавну набавку у ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ШТАМПЕ
редни број јавне набавке 1/16 ,образована решењем р.бр.64/2016 од 06.05.2016. године и Записника о
отварању понуда р.бр. 74/2016 од 18.05.2016. године, директор Библиотеке општине Лучани у Гучи, у
своству одговорног лица наручиоца ,доноси:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача KLIK COMMERCE DOO, Prvomajska 4,
11080 Zemun ПИБ 101 958 959 ,МБ 061 947 70, понуда која је код наручиоца заведена под редним
бројем 72/2016 од 17.05.2016. године, у ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „УСЛУГЕ
ШТАМПЕ „ ,редни број јавне набавке 1/16 и истом се додељује УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наручилац је дана 06.05.2016. године донео Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности ,
под редним бројем 63/2016, УСЛУГЕ ШТАМПЕ,редни број јавне набавке 1/16.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 4 (четири) понуде и то:
Број под којим је
понуда заведена
70/16
71/16
72/16
73/16

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

MAGIC PRINT-ZEMUN
JP SLUŽBENI GLASNIK-BEOGRAD
KLIK COMMERCE doo-ZEMUN
IP EPOHA-POŽEGA

17.05.2016.
17.05.2016.
17.05.2016.
18.05.2016.

Неблаговремених понуда није било.

Час и минут
пријема
08,40h
08,45h
14,15h
08,00h

Након спроведеног отварања понуда Комисија формирана за предметну јавну набавку мале вредности је
приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда р. бр. 75/2016 од 18.05.2016. године , Комисија је констатовала
следеће:
1) Подаци о набавци:
Предмет јавне набавке мале вредности

„Услуге штампе“ бр 1/16

Процењена вредност набавке
900.000,00 динара
Процењена вредност са ПДВ-ом
1.000.000,00 динара
Вредност уговора ПДВ-ом

899.200,00 динара

Вредност уговора са ПДВ-ом

992.520,00 динара

2) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Понуђена цена (без ПДВ-а)

Понуђена цена ( са
ПДВ-ом)

–Isidora

899.000,00 dinara

992.500,00 dinara

DOO,

899.200,00 dinara

992.520,00 dinara

1.144.700,00 dinara

1.265.620,00 dinara

1.180.238,00 dinara

1.416.285,60 dinara

Назив/име понуђача
MAGIC

PRINT

1. Stojanovića 81, Zemun
KLIK

COMMERCE

2. Prvomajska 4, 11080 Zemun
JP

SLUŽBENI

GLASNIK-

3. Lazarevački Drum br 13-15,
Beograd
IZDAVAČKO PREDUZEĆE
EPOHA
DOO4.
BAKIONICAbb,31
210
POŽEGA

б)Понуда која је заведена под редним бројем 70/16 , MAGIC PRINT –Isidora Stojanovića 81,
Zemun, одбија се ,јер у конкурсној документацији понуђача недостаје ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О
ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ, па се иста одбија на основу Члана 106. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник
РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Имајући у виду да се понуда под редним бројем 70/16 , MAGIC PRINT –Isidora Stojanovića 81,
Zemun одбија, због битних недостатака у конкурсној документацији, као прва следећа понуда ,а према
критеријуму најниже цене, бира се понуда заведена под редним бројем 72/2016 понуђача Кlik commerce
DOO, Prvomajska 4,11080 Zemun

3) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
Кlik commerce DOO, Prvomajska 4,11080 Zemun
и предлаже наручиоцу његов избор .

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

* Не

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну набавку о избору
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о избору најповољније
понуде којом се понуда бр. 72/2016 од 17.05.2016.године, понуђача, КLIK CMMERCE DOO,
Prvomajska 4,11080 Zemun , ПИБ 101 958 959 ,МБ 061 947 70, бира као најповољнија.
Наручилац ће , у смислу члана 108 ст. 5 ЗЈН у року од 3(три) дана од дана доношења ,ову одлуку
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права Наручиоцу у року од 5 (пет) дана од
дана обхављивања исте на Порталу јавних набавки, уз истовремено достављања копије истог захтева
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
На основу члана 156. став 1, тачка 1 Закона о јавним набавкама , подносилац захтева је дужан да
на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу.

Одговорно лице
Директор Библиотеке општине Лучани
Славко Радосавчевић

