Јавна набавка брпј 02, дел. брпј 114/7 пд 20.03.2017.гпд.

На пснпву шлана 108. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015
и 68/2015) и Извещтаја п струшнпј пцени ппнуда бр. 114/6 пд 20.03.2017. гпдине, в.д. директпра
Устанпве културе „Вук Стефанпвић Карачић“, Бепград, Булевар краља Александра 77а, дана
20.03.2017. гпдине дпнпси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЈНМВ брпј 02/17

У ппступку јавне набавке мале вреднпсти, за јавну набавку услугa: Чищћеоа пбјекта
Устанпве културе „Вук Стефанпвић Карачић“ за перипд пд гпдину дана, ЈНМВ брпј 02/16, назив и
пзнака из ппщтег решника набавке: 90910000 -Услуге шищћеоа, ДПДЕЉУЈЕ СЕ Угпвпр ппнуђашу
IDP Eurozepelin doo Бепград, Тпще Јпванпвића 9, а на пснпву ппнуде ппнуђаша бр. 114/4 пд
16.03.2017.гпдине, са ппнуђенпм ценпм 190,00 динара, без ПДВ, пп раднпм сату за једнпг
изврщипца, пднпснп 228,00 динара са ПДВ-пм.

О б р а з л п ж е о е
Нарушилац Устанпва културе „Вук Стефанпвић Карачић“, Бепград, Булевар краља
Александра 77а, је спрпвела ппступак јавне набавке мале вреднпсти – услуге: Пдржаваое хигијене
пбјекта Устанпве културе „Вук Стефанпвић Карачић“ за перипд пд гпдину дана, ЈНМВ брпј 02/17,
назив и пзнака из ппщтег решника набавке: 90910000 -Услуге шищћеоа, а на пснпву Пдлуке п
ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј 114 пд 20.02.2017. гпдине..
Рещеоем бр. 114/2 пд 20.02.2016. гпдине пбразпвана је Кпмисија за јавну набавку у
саставу: 1. Милан Миладинпвић, председник 2. Стефан Јелић Марипкпв, шлан 3. Верица Гплп,
шлан.
Планпм набавки нарушипца за 2017. гпдину предвиђена је предметна јавна набавка и
врщи се на терет ппзиције у бучету града Бепграда за 2017. гпдину.
Прпцеоена вреднпст предметне јавне набавке је 1.200.000,00 динара, без ПДВ-а.
Пквирни датум изврщеоа угпвпра: март 2017. - март 2018. гпдине.
У складу са Уредбпм п критеријумима за утврђиваое...("Сл.гласник РС", бр. 21/14) пбавезе
кпје дпспевају у нареднпј бучетскпј гпдини, биће реализпване највище дп изнпса средстава кпје
ће им за ту намену бити пдпбрена у тпј бучетскпј гпдини.
Нарушилац је кпнкурсну дпкументацију и ппзив за дпстављаое ппнуда, дана 08.03.2016.
гпдине, пбјавип на интернет страници нарушипца: www.ukvuk.org.rs и на сајту Ппртала јавних
набавки: portal.ujn.gov.rs.
Рпк за ппднпщеое ппнуда: 16.03.2017. гпдине, дп 12:00 шаспва.
У складу са услпвима из ппзива, Кпмисија је у саставу: 1) Милан Миладинпвић,
председник 2) Стефан Јелић Марипкпв и 3) Верица Гплп, шлан, спрпвела ппступак птвараоа
ппнуда дана 16.03.2017. гпдине са ппшеткпм у 12:30 шаспва, у Устанпви културе „Вук Стефанпвић
Карачић“ Бепград, Булевар краља Александра 77а, други спрат, и сашинила Записник са птвараоа
ппнуда заведен ппд брпјем 114/5 пд 16.03.2017. гпдине. Записник је свим ппнуђашима дпстављен
маил ппщтпм дана 17.03.2017. гпдине.
Птвараоу ппнуда нису присуствпвали представници ппнуђаша.
У свпм Записнику Кпмисија је кпнстатпвала да је у рпку за ппднпщеое ппнуда благпвременп
пристигла једна ппнуда следећег ппнуђаша:
① IDP EUROZEPELIN дпп Бепград, ул. Тпще Јпванпвића 9, брпј ппнуде: 114/4 пд 16.03.2017.
гпдине - стигла ппнуда 16.03.2017. гпдине, у 11:10 шаспва

Није билп неблагпвремених ппнуда.
Кпмисија је саставила табеларни преглед ппдатака из ппнуда кпји су пдређени кап
елементи критеријума, кпји се мпгу нумеришки приказати и евиденција п дпстављеним
средствима финансијакпг пбезбеђеоа.
Назив ппнуђаша

IDP Eurozepelin d.o.o.

Брпј ппд кпјим је ппнуда заведена кпд нарушипца
Брпј ппнуде ппнуђаша
Нашин наступаоа
ЦЕНА РАДНПГ САТА
Са свим зависним тпщкпвима, без ПДВ-а
ЦЕНА РАДНПГ САТА
са свим зависним трпщкпвима
Рпк важеоа ппнуде:
(минимум 30 дана)
Рпк ппшетка врщеоа услуга:
(Максимум 3 дана)

114/4 пд 16.03.2017.г.
04/17 пд 15.03.2017.г.
сампсталнп
190,00 динара

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ФИНАНСИЈСКПМ ПБЕЗБЕЂЕОУ
Бланкп меница за пзбиљнпст ппнуде

да
да

228,00 динара
120 дана
0,000005 дана

Кпмисија за јавну набавку је дана 20.03.2017. гпдине, приступила струшнпј пцени, изврщила
детаљну анализу ппнуда, рашунску кпнтрплу и кпнтрплу дпстављене дпкументације, и тпм
приликпм је утврдила следеће:
 да је у рпку за ппднпщеое ппнуда ппднета једна ппнуда и да задпвпљава услпве из ппзива
за дпстављаое ппнуда - садржи пптребну дпкументацију, дпказап је да испуоава пбавезне
и дпдатне услпве за ушещће и пцеоује се кап пдгпварајућа и прихватљива.
Мищљеое кпмисије п разлпзима кпји су узрпкпвали ппднпщеое једне ппнуде и предлпг
мера кпје треба предузети да се у наредним ппступцима пбезбеди кпнкуренција у ппступку:
Какп су ппзив за ппднпщеое ппнуда и кпнкурсна дпкументација пбјављени на интернет
страници нарушипца и на сајту Ппртала јавних набавки: portal.ujn.gov.rs, Кпмисија је мищљеоа да
су у предметнпм ппступку предузете све неппхпдне мере у циљу пбезбеђеоа кпнкуренције.
Критеријум за пцеоиваое ппнуда: „ екпнпмски најппвпљнија ппнуда “.
Нашин примене метпдплпгије дпделе ппндера: Рангираое није изврщенп јер је
дпстављена једна пдгпварајућа и прихватљива ппнуда.
На пснпву спрпведенпг ппступка јавнпг птвараоа ппнуда, изврщенпг прегледа и струшне
пцене истих, Кпмисија за јавну набавку је у свпм Извещтају изнела мищљеое да су у пвпј јавнпј
набавци испуоени услпви за дпделу угпвпра из шлана 107. Закпна п јавним набакама и
преппрушила нарушипцу: Ппзприщту на Теразијама да дпдели угпвпр ппнуђашу IDP EUROZEPELIN
дпп Бепград, ул. Тпще Јпванпвића 9, брпј ппнуде 04/17 пд 15.03.2017. гпдине (заведена кпд
нарушипца ппд брпјем 114/4 пд 16.03.2017.г.), са ппнуђенпм ценпм раднпг сата пд 190,00 динара
без ПДВ-а, пднпснп 228,00 са ПДВ-пм.
Пдгпвпрнп лице нарушипца прихватилп је предлпг Кпмисије за јавну набавку, те је на
пснпву закпнскпг пвлащћеоа дпнелп пдлуку кап у дисппзитиву.

Устанпва културе ВУк Стефанпвић Караџић

Светислав Гпнцић, в.д.директпра

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Прптив пве Одлуке ппнуђач мпже ппднети Захтев за заштиту права ппнуђача у рпку пд пет (5)
дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки, у складу са чланпм 149. Закпна п
јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Захтев за заштиту права
ппднпси се наручипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републичкпј кпмисији.

