ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Блаце
ул. Kраља Петра I бр. 70
Деловодни број: 379/14
Датум: 30.07.2014. године
На основу члана 12. Правилника о поступку јавне набавке („Службени гласник РС“,
број 50/09) и члана 105. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12),
Комисија за спровођење поступка јавне набавке, подноси

ИЗВЕШТАЈ
О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Врста поступка: отворени поступак јавне набавке
Врста предмета јавне набавке су добра.
Опис предмета јавне набавке:

Школски и канцеларијски намештај и разна
рачунарска опрема
Редни број јавне набавке: 01/2014
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а: 15.996.342,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: 14.456.451,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-а: 17.347.741,20 динара
У складу са Чланом 39. Закона о јавним набавкама, послат је Позив за подношење
понуда јавне набавке добара – школског и канцеларијског намештаја и разне рачунарске
опреме, у Службеном гласнику РС 30. маја 2014. године, као и на порталу јавних набавки
и на сајту школе.
Рок за достављање понуда утврђен је позивом, а касније и померен до 09.07.2014.
године до 11:00 часова.
Комисија задужена за поступак спровођења јавних набавки констатовала је да су
на адресу Наручиоцa у наведеном року приспеле понуде следећих Понуђача и то као:
а) НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПОНУДЕ: није било
б) БЛАГОВРЕМЕНЕ ПОНУДЕ: поднели су следећи понуђачи, према редоследу
пријема:

Ред. бр.
понуде

Назив или шифра понуђача

Датум подношења
понуда

Време

1.

KTITOR D.O.O - Beograd

09.07.2014.

09:10

2.

OKTA GON PTUR - Kruševac

09.07.2014.

10:31

Поступак отварања понуда спроведен је истог дана (09.07.2014. године) са
почетком у 13:00 часова.
Отварању понуда присуствовали су овлашћени представници понуђача, који су без
примедби потписали Записник о отварању понуда, који је присутним представницима
понуђача предат одмах.
У Записнику је констатовано да је донет закључак којим се одбацује Захтев за
заштиту права, поднет од стране D.O.O. „INTERGLOBUS“ Чачак, на основу Члана 152.
Закона о јавним набавкама као неблаговремен, јер је достављен један дан пре отварања
понуда (е-маилом и факсом) тј. на дан отварања лично (09.07.2014. године).
У Закључку је констатовано да ће Наручилац Одлуку о додели уговора донети тек
по добијању одговора од стране Републичке комисије за заштиту права.
Комисија је у предметном поступку јавне набавке добара, после добијене информације
од стране Републичке комисије за заштиту права, да на наш закључак није уложена
жалба,( број предмета који се води пред Републичком комисијом -4-00-1733/2014), од
стране D.O.O. „INTERGLOBUS“- Чачак, констатује да се на тај начин створила могућност
наставка тока јавне набавке. На састанку одржаном 30.07. 2014. године, у канцеларији
Високе пословне школе струковних студија, Ул.краља Петра I бр.70 Блаце,комисија је
приступила оцени приспелих понуда.
Оцена примљених понуда започета у 14:00 сати.
Критеријуми за доделу понуде је економски најповољнија понуда.
Прихватљиви су следећи критеријуми:
1) Понуђена цена (80 пондера)
Начин бодовања: Понуда са најнижом понуђеном ценом вреднује се са 80
пондера. Остале понудевреднују се према формули – понуда са најнижом
понуђеном ценом кроз понуђена цена из конкретне понуде пута 80.
2) Рок испоруке (10 пондера)
Начин бодовања: Најкраћи рок испоруке и монтаже вреднује се са 10 пондера.
Остале понуде вреднују се према формули – понуда са најкраћим понуђеним
роком испоруке и монтаже кроз понуђени рок испоруке и монтаже конкретне
понуде пута 10.
3) Гарантни рок, максимално 10 пондера.

Начин бодовања: Понуђени гарантни рок од годину дана је нула пондера.
Понуђени гарантни рок од 1-2 године је 5 пондера. Понуђени гарантни рок од
преко 2 године је 10 пондера.
ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА ПОНУДА
Комисија је дана 03.07.2014. године, извршила детаљни преглед, дала стручну
оцену понуда и утврдила следеће:
а) Неисправна и неприхватљива понуда је понуда заведена код Наручиоца под бр.
02/2014, Понуђача „OKTA GON PTUR“ – Крушевац. Понуђач у својој понуди није доставио
ни један доказ о испуњењу обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне
набавке бр. 01/2014.(што по ЗЈН Члан 106. омогућава Наручилацу да одбије понуду) Осим
тога, понуђач није дао укупну цену за целокупну понуду (ИТ опрема (Б) нема цену) и није
навео рок за испоруку и монтажу опреме,што представља критеријум за доделу понуда.
Понуђена цена: 8.589.700,00 динара
Рок испоруке: нема
Гарантни рок: 3 године.
б) Исправна и прихватљива понуда је понуда заведена код Наручиоцам под бр.
01/2014 понуђача „KTITOR“ D.O.O – Београд, која у потпуности испуњава све обавезне и
додатне услове из Закона о јавним набавкама, конкурсне документације и све техничке
спецификације.
Понуђена цена: 14.456.451,00 динара
Рок испоруке: 23 дана
Гарантни рок: 3 године.
ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
На основу Члана 108. Закона о јавним набакама (Сл. гласник РС 124/12), а у
складу са стручном оценом понуда по критерујуму – економски најповољнија понуда,
предлаже се Наручиоцу доношење одлуке о додели уговора и закључење уговора о јавној
набавци добра – набавка школског и кнцеларијског намештаја и разне рачунарске
опреме, са Понуђачем „KTITOR“ D.O.O – Београд, чија је понуда заведена под бр.
01/2014 од 09.07.2014. године, оцењена као исправна, прихватљива и најповољнија у
отвореном поступку јавне набавке.
Поступак стручног прегледа и оцене јавне набавке завршен је дана 30.07.2014.
године у 15:00 часова.

Висока пословна школа струковних студија
Бр. 380/2014
30.07. 2014 године
Блаце

На основу члана 12. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 50/09)
Директор Високо пословне школе струковних студија у Блацу, др Ружица
Станковић доноси следећу

ОДЛУКУ

о избору најповољније понуде
БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача :
„КТИТОР“Д.О.О – Београд заведена код Наручиоца под бројем 01/2014, од
09.07.2014.године у 09:1о сати, за јавну набавку добра-школски и канцеларијски
намештај и разну рачунарску опрему.
Образложење
Наручилац је донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, број
01/2014, за набавку школског и канцеларијког намештаја и разне рачунарске опреме.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су две понуде
понуђача. Након спроведеног отварања понуда и добијања информације од стране
Републичке комисије за заштиту права, Комисија за јавне набавке је приступила стручној
оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1. Врста предмета јавне набавке су - добра.
2. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: Набавка школског и канцеларијског намештаја и разне
рачунарске опреме.
Редни број јавне набавке: 01/2014
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а: 15.996.342,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом: 17.347.741,20
3. Комисија је у предметном поступку јавне набавке, на састанку одржаном
30.07.2014 године, након окончаног поступка отварања понуда и добијене одлуке, у
просторије Високе пословне школе у Блацу, приступила оцени приспелих понуда.
Оцена примљених понуда започета у 14:00 сати.

Увидом у приложену документацију, Комисија је констатовала да су благовремено,
до 09.07.2014.године до 11:00 сати, приспеле две понуде понуђача:
1. KTITOR D.O.O - Beograd, 01/2014
дана 09.07.2014.године у 09:10 сати
2. OKTA GON PTUR - Kruševac, 02/2014 дана 09.07.2014.године у 10:31 сати
НИЈЕ БИЛО НЕБЛАГОВРЕМЕНИХ ПОНУДА.
ПОНУЂАЧ ЧИЈА ЈЕ ПОНУДА ОДБИЈЕНА ЈЕ „OKTA GON PTUR“ - Kruševac .
Критеријум понуде је економски најповољнија понуда.
Назив, одосно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача:
„КТИТОР“Д.О.О – Београд заведена код Наручиоца под бројем 01/2014, од
09.07.2014.године у 09:1о сати, за јавну набавку добра-школски и канцеларијски
намештај и разну рачунарску опрему,са понуђеном ценом од 14.456.451,00 динара
предлаже Наручиоцу његов избор.
Изабрани понуђач извршава набавку без помоћи подизвођача.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о избору
најповољније понуде којом се понуда заведена под бројем: 01/2014 од 09.07.2014. године
понуђача „KTITOR“ D.O.O – Београд бира као најповољнија.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у
року 10 дана од дана пријема исте.

