ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА ПИРОТ
Ћирила и Методија 29
18300 ПИРОТ
Датум: 17.11.2017.год.
На основу Члана 108.Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/12,14/15 и 68/15),
доноси се:
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У поступку Јавне набавке мале вредности радова
Број јавне набавке: ЈН-1.3.1./2017
Уговор о јавној набавци радова на замени дела столарије, по спроведеном поступку јавне
набавке мале вредности ЈН-1.3.1/2017 , додељује се понуђачу:
А.Д.С. Столарија, ул. Николе Пашића 112, Пирот
Матични број: 62889152, ПИБ 107647374,
који је доставио понуду бр. 1-11/2017 од 10.11.2017.год., заведену код Наручиоца под бројем
307/17.
Образложење
Врста предмета јавне набавке: радови.
Подаци о јавној набавци: Предмет јавне набавке су радови на замени дела столарије, ознака
из општег речника набавке 45421100. Редни број јавне набавке је 1/2017, а у Плану јавних
набавки за 2017. годину налази се на позицији радови, број 1.3.1.
Процењена вредност јавне набавке је 2.750.000,оо без ПДВ-а.
Средства за реализацију предметне јавне набавке обезбеђена су Финансијским планом за
2017. годину и Планом јавних набавки за 2017.годину,у укупном износу од 3.300.000,оо динара
са ПДВ-ом, на економској класификацији 511323, и то средствима из буџета Републике Србије,
на разделу – Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у оквиру програма расподеле
инвестиционих средстава за 2017. годину.
Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности, у сладу са Чланом
39. Закона о јавним набавкама.Позив за подношење понуда и Конкурсна документација
објављени су дана 05.11.2017.године на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страни
Наручиоца.
Укупан број поднетих понуда: 3 понуде, све три благовремене.
Поступак отварања понуда спроведен је дана 14.11.2017. године, у просторијама Наручиоца
Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот, ул. Ћирила и Методија 29,
Пирот, у 11.15 часова. Записником је констатовано да су благовремено пристигле 3 (три) понуде
следећих понуђача:

Р.бр. Назив или шифра понуђача

Број под којим је

Датум пријема

Час

понуда заведена
1.

Рапид продукт д.о.о. Ваљево

306/17

13.11.2017.

11:10

2.

А.Д.С. Столарија Пирот

307/17

13.11.2017.

11:19

3.

Биљур-Глас д.о.о. Мерошина

310/17

14.11.2017.

10:53

Неблаговремених понуда није било.
Приликом прегледа и стручне оцене понуда, комисија је утврдила да је понуђач Рапид
продукт д.о.о. Ваљево, Белошевац бб, доставио понуду бр. 78/17 од 08.11.2017. године, чија је
вредност 3.026.840,оо без ПДВ-а, а што је изнад процењене вредности јавне набавке
ЈН-1.3.1/2017, па је у складу са Чланом 3.Став 33. Закона о јавним набавкама оцењена као
неприхватљива понуда, и у складу са Чланом 107. Закона о јавним набавкама понуда је одбијена.
Приликом прегледа и стручне оцене понуда, комисија је утврдила да је понуђач Биљур- Глас
д.о.о. Мерошина, Цара Лазара 49, доставио понуду бр. 14/11-2017 од 14.11.2017. године, чија је
вредност 3.813.890,оо без ПДВ-а, а што је изнад процењене вредности јавне набавке
ЈН-1.3.1/2017, па је у складу са Чланом 3.Став 33. Закона о јавним набавкама оцењена као
неприхватљива понуда, и у складу са Чланом 107. Закона о јавним набавкама понуда је одбијена.

Р.бр.

НЕПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ
Назив понуђача

Понуђена цена без ПДВ-а у
динарима

1.

Рапид продукт д.о.о. Ваљево
Белошевац бб

3.026.840,оо

2.

Биљур- Глас д.о.о. Мерошина
Цара Лазара 49

3.813.890,оо

Приликом прегледа и стручне оцене понуда , комисија је констатовала да је понуђач
А.Д.С. Столарија, Пирот, ул. Николе Пашића 112, доставио понуду бр. 1-11/2017 од
10.11.2017.године, која је поднешена у складу са Законом о јавним набавкама и у складу са
условима и упутствима из конкурсне документације за јавну набавку ЈН-1.3.1/2017, не
ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача, не садржи недостатке из
члана 106. Закона о јавнним набавкама, не прелази износ процењене вредности јавне набавке,
па је у складу са Чланом 3.Став 33. Закона о јавним набавкама оцењена као прихватљива
понуда.
Критеријум за оцењеивање понуда је најнижа понуђена цена.

Ранг листа понуђача чије су понуде оцењене као прихватљиве понуде:
ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ
Назив понуђача

Р.бр.
1.

Понуђена цена без ПДВ-а у
динарима

А.Д.С. Столарија
Николе Пашића 112, Пирот

2.742.589,80

Приликом вршења стручне оцене, утврђено је да понуда понуђача А.Д.С. Столарија не
садржи рачунске неправилности.
Комисија, после извршене стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда у
поступку јавне набавке мале вредности ЈН-1.3.1./2017, и једина прихватљива понуда, понуђача
А.Д.С. Столарија, Пирот, ул. Николе Пашића 112, број понуде 1-11/2017 од 10.11.2017.године, и
предлаже Директору Високе школе струковних студија за образовање васпитача Пирот да се
уговор додели наведеном понуђачу.
Назив и адреса понуђача

А.Д.С.Столарија, Пирот, ул. Николе Пашића 112

Матични број

62889152

ПИБ

107647374

Вредност понуде без ПДВ-а

2.742.589,80

Рок за завршетак радова

12 дана од дана потписивања уговора

Гарантни рок

12 месеци

Рок важења понуде

30 дана

Директор наручиоца, Високе школе струковних студија за образовање васпитача Пирот,
прихватио је предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, те је на основу
заонског овлашћења донело одлуку о додели уговора како је наведено у диспозитиву одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од
дана објављивања на Порталу УЈН и на интернет страни наручиоца. Захтев за заштиту права
подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту
права у поступцима јавних набавки. Подносилац захтева је дужан да уз захтев приложи и
потврду о уплати таксе из Члана 156. Закона о јавним набавкама. Потврда о уплаћеној такси
мора да садржи следеће елементе:
1. Да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
2. Износ таксе : 60.000,oo диара;
3. Број рачуна: 840-30678845-06

4. Позив на број :1.3.1/2017
5. Сврха : ЗЗП Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот 1.3.1/2017
6. Корисник: Буџет Репблике Србије
7. Назив уплатиоца,односно подносиоца ЗЗП
8. Потпис овлашћеног лица банке.

Потпис овлашћеног лица
м.п.

________________________

