Република Србија
ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ
Су. IV -22 број 12/18
Датум: 17.04.2018. год.
СУБОТИЦА
Ha основу члана 108.3акона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке од 17.04.2018.године,
Председник Основног суда у Суботици, доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора
Основни суд у Суботици као наручилац у поступку јавне набавке мале
вредности ЈНМВ 3/18, Уговор о јавној набавци добра - канцеларијски материјал додељује
понуђачу ,,Amphora“d.o.o, 11000 Београд, Булевар војводе Мишића бр.10.
Образложење
Наручилац je дана 27.03.2018.године донео одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности бр.ЈНМВ 3/18, зајавну набавку добра- канцеларијски материјал.
За наведену јавну набавку наручилац je дана 04.04.2018.године, објавио позив
за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници суда.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднете су 3
понуде.
Након спроведеног отварања понуда Комисија зајавне набавке je приступила
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. Су. IV-22 број
17.04.2018.године, Комисија за јавне набавке je констатовала следеће:
1. Подаци о јавној набавци :
Предмет јавне набавке: добра- канцеларијски материјал
Редни број јавне набавке: ЈНМВ 3/18
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану : конто 426111
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-a): 1.700.000,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 1.576.155,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 1.891.386,00 динара
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2. a) Основни подаци о понуђачима и понудама

Назив/име понуђача

Број под којим je понуда
заведена

,,Amphora“d.o.o, 11000 Београд,
Булевар војводе Мишића бр.10

Датум и час пријема понуде
12.04.2018.године
у 13,02 часова

1.

„Papir Commerce“ DOO, 24000
Суботица, Трг Републике бр.
10

2.

13.04.2018.године
у 08,18 часова

„Стил Б центар“ д.о.о
Суботица, 24000 Суботица,
Штросмајерова бр. 18

3.

13.04.2018.године
у 09,10 часова

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Нема одбијених понуда. Понуда понуђача „Стил Б центар“ д.о.о не садржи
попуњен, потписан и печатом оверен „Образац понуде“, како je то тражено у конкурсној
документацији, већ само попуњен „Образац понуде“ али je понуда прихватљива, у складу са
чл.З.стЛ.тач.ЗЗ.Закона о јавним набавкама. Комисија je нашла да нема битних недостатака
такве понуде, и да такву понуду не треба одбити a посебно имајући у виду да понуда
наведног понуђача није најповољнија.
3. Критеријум за оцењивање понуде je економски најповољнија понуда.
1. елеменат критеријума - цена
2. елеменат критеријума - рок испоруке

80 пондера
20 пондера

4. Ранг листа понуђача

Ред
•бр.
1.

Назив/име понуђача

цена(пондера)

рок испоруке
(пондера)

укупно
пондера

,,Amphora“d.o.o, 11000
Београд, Булевар Војводе
Мишића бр.10

80

20

100

2.

„Papir Commerce“ DOO, 24000
Суботица, Трг Републике бр.
10

79,06

20

99,06

3.

„Стил Б центар“ д.о.о
Суботица, 24000 Суботица,
Штросмајерова бр. 18

74,06

20

94,06
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Комисија je после стручне оцене понуда у извештају о стручној оцени понуда,
констатовала да уговор треба доделити понуђачу ,,Amphora“d.o.o, 11000 Београд, Булевар
Војводе Мишића бр. 10.
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.
Председник Основног суда у Суботици je прихватио предлог Комисије за јавне
набавке о избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове
одлуке.
...

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може подне
за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавНих Дабавки.

