Центар за културу Пожаревац
(назив наручиоца)
Адреса: Јована Шербановића 1
Број одлуке: _________________________________________
Датум: ______________________________________________
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012 и
68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке од __08.02.2018.__ (датум),
_______ДИРЕКТОР_______ (навести надлежни орган наручиоца), доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора
______________ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ПОЖАРЕВАЦ______________ (навести назив
наручиоца), као наручилац, у поступку јавне набавке бр. 2/2018_, Уговор о јавној набавци
услуге штампе_ (предмет јавне набавке) додељује
_ПАРТИЈА 1. -СЗР СИТОГРАФ РМ Пожаревац Змај Јовина 71
_ПАРТИЈА 2_ШТАМПАРИЈА ТЕРЦИЈА Бор 7 Јули 58__
Образложење
Наручилац је дана _23.01.2018.__ године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности бр. ___163_, за јавну набавку ___услуге штампе_______ (навести предмет
јавне набавке).
За наведену јавну набавку наручилац је дана ___24.01.2018.__ 201____ године, објавио позив за
подношење понуда на Порталу јавних набавки. и интернет страници наручиоца
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднето је _6_ понуда (навести број
понуда).
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. _417 од 08.02.2018._ године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:

1. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: ___________Услуге штампе_________________________________
Редни број јавне набавке: ___________2/2018______________________________________
Износ планираних средстава за јавну набавку: ______1.051.964. динара без ПДВ , 1.262.362.
динара са ПДВ _____________________
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: _____423412,423413 и
423431_______
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): __________1.051.964. динара Партија 1.291.666. динара Партија 2. -760.298. динара______________
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): _______1.051.964._____________

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): ____1.262.362. Партија 1-350.000. динара
Партија 2-912.362. динара_______
Евентуална одступања од плана набавки са образложењем: ____________________________
_______________________________________________________________________________

2. Подаци о наручиоцу са којим се заједнички спроводи поступак јавне набавке (у складу са
чланом 50. Закона):
__________________________________________________________________________________

3. а) Основни подаци о понуђачима и понудама:
Број под којим је понуда
заведена

Назив/име понуђача

Датум и час пријема
понуде

Стоницом ДОО Београд Косанчићев 350 Партија 1 и 2
венац 30

01.02.2018. 09,15 ч

Службени
гласник
Лазаревачки друм 13/15

01.02.2018. 09.15ч

Београд 366 Партија 1

Штампарија Терција Бор 7 Јули 58

371 Партија 1 и 2

Компромис дизајн Пожаревац Ћебина 387 Партија 2
28
______________________
Бирограф ЦОМП ДОО Београд 396 Партија 1
Атанасије Пуље 22
СЗР Ситограф РМ ДОО Пожаревац
397
Змај Јовина 71

Партија 1

05.02.2018. 09.15 ч
06.02.2018. 08,28 ч

06.02.2018 .09,25 ч
06.02.2018. 09,45 ч

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Назив/име понуђача чија је понуда
одбијена

Разлози одбијања понуде

Понуђена цена

ц) Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене (ако је иста разлог
одбијања понуде):
_________________________________________________________________________________

4. Начин примене методологије доделе пондера
Критеријум за оцењивање понуде је ___________најнижа понуђена
цена___________________________

Ранг листа листа понуђача (у случају примене критеријума најнижа понуђена цена):
Назив/име понуђача

Понуђена цена (без ПДВ-а)

ПАРТИЈА 1
1.

СЗР Ситограф Пожаревац РМ пожаревац Змај 288.000. динара
Јовина 71

2.

СТОНИЦОМ ДОО БеоградКосанчићев венац 325.440. динара
30

3.

Штампарија Терција Бор 7 јули 58

421.410. динара

Бирограф ЦОМП ДОО Атанасије Пуље 22

582.732. динара

Службени гласник Београд Лазаревачки друм
13/15

668.160. динара

4.
5.

ПАРТИЈА 2.
1.
2.
3.

Штампарија Терција Бор 7 Јули 58

426.356. динара

Компромис Дизајн пожаревац Ћебина 28

551.280 динара

Стоницом ДОО Београд Косанчићев венац 30

2.202.528. динара

Начин примене методологије доделе пондера (у случају примене критеријума економски
најповољнија понуда):
1. елемент критеријума __________________

број пондера ___________________________

2. елемент критеријума __________________

број пондера ___________________________

3. елемент критеријума __________________

број пондера ___________________________

Елементи
критеријума
Назив
понуђача
1.
2.
3.
4.
5.
Комисија је после стручне оцене понуда у извештају о стручној оцени понуда, констатовала да
уговор треба доделити понуђачу: ПАРТИЈА 1 СЗР СИТОГРАФ ПОЖАРЕВАЦ РМ
ПОЖАРЕВАЦ ЗМАЈ ЈОВИНА 71.
ПАРТИЈА 2 ШТАМПАРИЈА ТЕРЦИЈА БОР 7. ЈУЛИ 58

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објаве на Пореталу УЈН и интернет страници наручиоца

Надлежни орган наручиоца
____________________________

