ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ГРАДА НОВОГ САДА, НОВИ САД
Број: 38/1-17-2016
Датум: 28. 04. 2016. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број 38/1-16-2016 oд 28.
04. 2016 .године, директор Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сад, Нови
Сад, донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци добра: Куповина фотокопир апарата ЈНМВ 1/2016
Д О Д Е Љ У Ј Е СЕ: „БИРО ОПРЕМА ЂОРЂЕВИЋ“, доо, Нови Сад, Бате Бркића
30, број понуде 160422/10 од 22. 04. 2016. године, ПИБ: 100451699, матични број:
08364222.
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца
www.zzskgns.rs у року од три дана од дана доношења ове одлуке.

Образложење
Наручилац је дана 14. 04. 2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности број ЈНМВ 1/2016.
Позив за подношење понуде и Конкурсна документација објављени су на Порталу
јавних набавки 20. 04. 2016. године и на интернет страници Наручиоца www.zzskgns.rs.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању
понуда број 38/1-14-2016 од 28. 04. 2016. године, Комисија за јавну набавку је
приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају број 38/1-16-2016 од 28. 04. 2016.
године.
У Ивештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
1. Предмет јавне набавке
Јавна набавка добра: Куповина фотокопи апарата
Назив и ознака из ОРН:

30121100 - Машине за фотокопирање
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.
Позив за предметну јавну набавку и Kонкурсна документација објављени су на Порталу
јавних набавки и на интернет страници Завода www.zzskgns.rs 20. 04. 2016. године.
2. Процењена вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију
Процењена вредност јавне набавке је 205.000,00 динара без пдв-а
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

3. Основни подаци о понуђачима

1. „БИРОТЕЦ“, доо
Београд , Тоше Јовановића 11
ПИБ: 101848383
Матични број: 17176455
Лице овлашћено за поотписивање уговора: Јанко Андрић
2. „БИРО ОПРЕМА ЂОРЂЕВИЋ“, доо
Нови Сад, Бате Бркића 30
ПИБ: 100451699
Матични број: 08364222
Лице овлашћено за поотписивање уговора: Слободан Ђорђевић
4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих
понуда
Понуда понуђача „БИРОТЕЦ“, доо, Тоше Јовановића 11, Београд је одбијена.
У току стручне оцене понуда Комисија је констатовала да понуђач није приложио
меницу за озбиљност понуде и фотокопију ОП обрасца и депо картона, што чини битан
недостатак понуде из чл. 106 тачка 3, ЗЈН. Такође, нису достављени захтевани додатни
услови из Конкурсне документације (4.1.2, тачка 5) и то: потврду о произвођачкој
гаранцији за сву понуђену опрему, техничку документацију, управљачки програм и
упутство за коришћење, што чини битан недостатак понуде из чл. 106 тачка 2 ЗЈН.
Са изнетих разлога, Наручилац је понуду „БИРОТЕЦ“, доо, одбио.

Понуђена цена износи 146.720,00 динара без пдв-а
5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене детаљно образложење
– начин на који је утврђена та цена
У овој јавној набавци понуде нису одбијене због неоуобичајено ниске цене.

6. Начин примене методологије доделе пондера
У овој јавној набавци није била предвиђена методологија доделе пондера.
Критеријум за доделу уговора био је „најнижа понуђена цена“.

7. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће
набавку извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача
Комисија за јавну набавку констатује да је понуда понуђача „БИРО ОПРЕМА
ЂОРЂЕВИЋ“, доо, Нови Сад, број понуде 160422/10, од 22. 04. 2016. године са
понуђеном ценом од 169.800,00 динара без пдв-а и 203.760,00 динара са пдв-ом
ПРИХВАТЉИВА, те предлаже Наручиоцу да њему додели уговор.
Наручилац је прихватио предлог Комисије те се као најповољнија усваја понуда
Понуђача:

„БИРО ОПРЕМА ЂОРЂЕВИЋ“, доо, Нови Сад, Бате Бркића 30, ПИБ:
100451699, Матични број: 08364222, Лице овлашћено за потписивање уговора:
Слободан Ђорђевић, са понуђеном ценом од 169.800,00 динара без пдв-а и 203.760,00
динара са пдв-о
На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву.
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Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач, односно заинтересовано лице, односно други овлашћени
подносилац, може поднети затев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту
права понуђача у поступку јавне набавке у року од пет дана од дана објављивања на
Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права се предаје Наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
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