Bисока школа ликовних и примењених
уметности струковних студија
Место: Београд
Ул. Панте Срећковића бр. 2
Деловодни број :
Датум: 14.10. 2016.год.

На основу члана 105. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и
68/15, у даљем тексту: Закон), Комисија за јавне набавку именована Решењем број 30/2 од
03.10.2016.године, саставља:
ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА
Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности
Редни број набавке: 1/2016
1. Врста предмета јавне набавке: добра
2. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке:
Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а) РСД
Подаци о апропријацији у буџету,
односно у финансијском плану за
плаћање

Набавка добара – ТОПЛОВОДНОГ КОТЛОВСКОГ
ПОСТРОЈЕЊА
1/2016
583.333,00 динара
Средства за реализацију предметне јавне набавке обезбеђена
су Изменама и допунама Финансијског плана за 2016. годину
од 30.09.2016. године и Изменама и допунама Плана
набавки за 2016. годину од 30.09.2016.г године, у укупном
износу од 700.000,00 динара (са ПДВ-ом), на економској
класификацији 513111, и то:
- износ од 700.000,00 (са ПДВ-ом) из буџета Републике
Србије, на разделу - Министарство просвете, науке
и технолошког развоја, у оквиру Програма
расподеле инвестиционих средстава за 2016.годину,
износ од 127.842,00 (са ПДВ-ом) из сопствених средстава.

Предметна набавка спроводи се у поступку набавке мале вредности. Позив за подношење понуда
објављен је истовремено са конкурсном документацијом дана године на Порталу јавних набавки.
3. Укупан број поднетих понуда: 1 (једна)
Поступак отварања понуда спроведен је дана 14.10.2016.г. године, у просторијама наручиоца Висока
школа ликвоних и примењених уметности сруковних студија, ул. Панте Срећковића бр. 2, у 13,00
часова. Записником је констатовано да је благовремено, до истека рока за подношење понуда дана
14.10.2016.г. године до 10,00 часова пристигла 1 (једна) понуда следећег понуђача:
Редни
број
1.

број под којим је
понуда заведена
494

назив или шифра понуђача

Предузеће за трговину и услуге
“DABICOM Co” doo
Неблаговремених понуда није било.
1

датум
пријема
12.10.2016.

час
9,00

1.

Предузеће за трговину и услуге
“DABICOM Co” doo

689.869,00 дин.

15 дана

24 мес. за
механич
ке и
ел.комп.
6 год. за
тело
котла и 5
год. за
уграђену
опрему

1545
дана

Рок важења понуде

Рок плаћања

Гарантни рок (месеци од
дана испоруке
предметних добара)

Рок испоруке
(календарских дана од
дана наруџбине)

Укупна понуђена цена (у
динарима, без ПДВ-а)

Назив понуђача

Редни број

4. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Тачком 5.16 Конкурсне документације у предметном поступку као критеријум за доделу уговора
одређен је критеријум „најнижа понуђена цена“.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног
рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

30
дана

5. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
После стручне оцене понуда, констатује се да понуђене цене нису веће од упоредиве тржишне цене,
па предлаже наручиоцу да уговор за јавну набавку добара –ТОПЛОВОДНОГ КОТЛОВСКОГ
ПОСТРОЈЕЊА за потребе наручиоца, редни број 1/2016 додели:
„DABICIOM Co” doo Београд, Варовничка бр. 1, Мат. 20002115, Пиб: 103686398
са понудом заведеном под бр. .30/6 (понуда број 494 од 12.10.2016. године), са следећим
елементима понуде:
- укупна цена (без ПДВ-а): 689.869,00 . динара;
- рок испоруке: 15 календарских дана од дана наруџбине;
- гарантни рок 24 месеци од дана испоруке предметних добара;
- рок плаћања: 15 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна за
испоручена добра и то: 50% тј. 413.921,40 дин. са пдв на име аванса, а остатак тј. 413,921,40
дин. са пдв у року од 15 а најкасније 45 дана од дана испоруке добара.
Изабрани понуђач извршава набавку самостално.
Прилог: Записник о јавном
отварању понуда од 14.10.2016.
Извештај сачинила Комисија за јавну набавку
Ивана Бјекић
Слободан Барбарез
Анка Макевић

2

