Наручилац
Адреса
Број одлуке
Датум

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЈ1А
Београд, ул. Радоја Домановића бр. 27
2/599
05.07.2018. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,
14/2015 и 68/2015), директор „Дома ученика средњих школа Београд“ доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора
Уговор за набавку добара —Душеци, постељина, јастуци и столњаци, на основу
„Извештаја о стручној оцени понуда“ број 2/596 од 04.07.2018. године, додељује се
понуђачу - заједничка понуда „ГАЈ - Инжењеринг и опреман>е“ д.о.о. Земун, ул.
Цара Душана бр. 266, Београд - Земун (носилац посла - матични број: 07551754,
ПИБ: 100014609) и „8РЕСТАК СОММЕКСЕ - 1кЕМ)“ ООО ВЕОСКАБ, ул.
Устаничка бр. 94, Београд (члан - матични број: 07449232, ПИБ: 100251216 ) чија је
понуда, заведена код наручиоца под бројем 2/578 од 29.06.2018. године, односно код
нонуђача под бројем 134 од 28.06.2018. године.
Образложење:
Наручилац је дана 08.06.2018. године донео Одлуку број 2/510 о покретању поступка
јавне набавке добара број ДУ-ЈНМВ-11/18 - Душеци, постељина, јастуци и столњаци.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 21.06.2018. године објавио Позив за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
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. 2/596 од 04.07.2018. године, Комисија за
јавну набавку је констатовала следеће:
1) Предмет јавне набавке: Добра - Душеци, постељина, јастуци и столњаци;
- Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 39143112 - Душеци, 39512000 Постељина, 39516120 - Јастуци и 39513100— Столњаци,
2) Подаци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку:
- Врста поступка јавне набавке: јавна набавка добара мале вредности (чл.39.ст.1 Закона о
јавним набавкама);
-интерни редни број јавне набавке за текућу годину: ДУ-ЈНМВ-11/18;
- Процењена вредност јавне набавке: 4.700.000,00 динара, без пдв-а (на основу кориговане
техничке спецификације и процењене вредности јавне набавке). .
- Средства за реализацију набавке опредељена су „Финансијским планом“ Наручиоца за
2018. годину из буџетских и сопствених прихода, конто 426913 - Ситан инвентар (ситан
инвентар у кухињи, прибор и посуђе, носач за ТВ, јастуци, постељина, столњаци, тепих
стазе, венецијанери и роло завесе) и конто 512251 • Опрема за домаћинство из сопствених
срсдстава.
-Предметна набавка предвиђена је у Плану јавних набавки за 2018. годину на позицији
1:1.5.

3) Основни подаци о понуђачима: Укупан број поднетих понуда је 1 (једна)
број под којим
је понуда
заведена
Код
наруч
иоца

назив или шифра понуђача

Код
понуђач
а

датум
пријема

час
пријема

29.06.2018.г.

07:45

Заједничка понуда:

2/578

1. „ГАЈ —Инжењеринг и опремање“ д.о.о.
Земун, ул. Цара Душана бр. 266 , Београд Земун (Носилац посла) и

134

2. „8РЕСТАК СОММЕКСЕ - ТКГМ)“
Г)00 ВНОСКА1). ул. Устаничка бр. 94,
Београд (Члан).
-Нема неблаговремених понуда.
4) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
4.1. Чланом 3. став 1. тачка 32. Закона о јавним набавкама, прописано је да је одговарајућа
понуда - понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све
техничке спецификације.
Чланом 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама, прописано јс да јс прихватљива
понуда - понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака,
која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе
понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама, прописано је да након спроведене стручне
оцене понуда, на основу извештаја комисије, наручилац доноси одлуку о додели уговора,
ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.
- На основу претходних ставова констатује се да нема одбијених понуда, односно
понуда јединог понуђача у предметном поступку је одговаарајућа, нема битних
недостатака и као таква је у свему прихватљива.
Образложење:
4.2. Понуда понуђача: Заједничка понуда - „ГАЈ - Инжењеринг и опремање“ д.о.о. Земун,
ул. Цара Душана бр. 266 , Београд - Земун (Носилац посла) и „бРЕСТАК СОММЕКСЕ ТКЕ1ЧС)“ ООО ВЕОСјКАО, ул. Устаничка бр. 94, Београд (Члан), број 2/578, од 29.06.2018.
године - код наручиоца, односно број 134 од 28.06.2018. године - код понуђача, је
благовремена, одговарајућа, нема бигних недостатака, не ограничава, нити условљава
права наруч иоца или обавезе понуђача и као таква у свему је и прихватљива.
Понуђач је у својој понуди доказао да испуњава све обавезне и додатне услове из члана
75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђене конкурсном документацијом.
Понуђач је доставио све обавезне обрасце, попуњене, потписане и оверене.
Понуђач је доставио и предвиђено средство финансијског обезбеђења за озбиљност
понуде.
' .
Понуђач је доставио споразум о стварању привремене групе за заједничко подношење
понуде и извршење посла - конзорцијума.
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4.3. Понуђена цена понуђача је 4.110.699,00 динара, без пдв-а, што је ниже од процењене
вредности јавне набавке, паје понуда прихватљива и са тог аспекта.
5)

Критеријум за оцењивање понуде: „најнижа понуђена цена“

-Ранг листа понуђача на основу примене утврђеног критеријума:

Ранг

Назив понуђача

Понуђена цена у
динарима (РСД), без
11ДВ-а

Заједничка понуда:

1.

1.„ГАЈ - Инжењеринг и опремање“ д.о.о. Земун, ул.
Цара Душана бр. 266, Београд - Земун (Носилац посла)
и

4.110.699,00

2.„8РЕСТАК
СОММЕКСЕ
Т К 1:\0“
1)00
ВЕОСКАГ), ул. Устаничка бр. 94, Београд (Члан).
6) Назив понуђача коме се додељује уговор:
Комисија, после извршене стручне оцене понуда, предлаже да се уговор за јавну
набавку добара број ДУ-ЈНМВ-11/18- Душеци, постељина, јастуци и столњаци, додели
понуђачу: Заједничка понуда: - „ГАЈ - Инжењеринг и опремање“ д.о.о. Земун, ул. Цара
Душана бр. 266, Београд - Земун (носилац посла - матични број: 07551754, ПИБ:
100014609) и „бРЕСТАК СОММЕКСЕ - ТК1.;М)“ 1)00 ВЕОСКА1), ул. Устаничка бр. 94,
Београд (члан-матични број: 07449232, ПИБ: 100251216 ).
Понуђена цена-вредност уговора: 4.110.699,00 динара, без пдв-а.
Изабрани понуђач извршава набавку самостално, без помоћи подизвођача.
Одговорцо лице наручиоца - Директор прихватио је предлог Комисије за '
јавне набавке о избору најповољније понуде и донео одлуку о додели уговора као у
изреци ове одлуке.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Протт ове одлуке може се поднети наручиоцу
захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
њеног објављивања на Порталу јавних набавки.
Копија захтева за заштиту права се истовремено
доставља Републичкој комисц/и.

