Наручилац
Адреса
Место
Број јавне набавке
Број извештаја
Датум

Филозофски факултет
у Нишу
Улица Ћирила и
Методија број 2.
Ниш
У03-2016
66/12-01
19.02.2016.

На основу члана 107. став 3. и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени
понуда бр. 66/10-01 од 19.02.2016. године, декан Филозофског факултета у Нишу доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда у поступку јавне набавке услуга – услуга
дигиталне штампе за потребе Факултета у току 2016. године, по критеријуму најнижа понуђена
цена - понуда бр. 66/8 од 17.02.2016. године понуђача “LINIJA PROJEKT“ Niš.

Образложење
Наручилац је дана 02.02.2016. године донео Одлуку о покретању поступка бр. 66/2-01
за јавну набавку услуга – услуга дигиталне штампе за потребе Факултета у току 2016. године
ЈНМВ број У03-2016.
За наведену јавну набавку Наручилац је објавио Позив и Конкурсну документацију на
порталу Управе за јавне набавке (http://portal.ujn.gov.rs/) и интернет страници Наручиоца
(http://www.filfak.ni.ac.rs/) дана 10.02.2016. године.
До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца приспеле су 2 (две)
понуде.
Неблаговремених понуда није било.
Сходно члану 102. Закона о јавним набавкама понуђачима који су доставили своје
понуде непосредно Наручиоцу, издата је потврда о пријему понуде, са уписаним датумом,
временом пријема (сат и минут), као и деловодним бројем под којим је понуда заведена код
Наручиоца.

Поступак отварања понуда спроведен је након истека рока за подношење понуда, дана
18.02.2016. године у 13,00 часова, а окончан је истог дана у 13,20 часова.
Отварању понуда нису присуствовали овлашћени представници понуђача “PRESSIA“
DOO Beograd и “LINIJA PROJEKT“ Niš.
Понуђачима који нису присуствовали отварању понуда, у складу са чланом 104. став
7. Закона о јавним набавкама, достављен је дана 19.02.2016. године електронским путем
скениран Записник о отварању понуда.
Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке je приступила
стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија за јавне набавке констатовала је
следеће:
1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Набавка услуга дигиталне штампе за потребе
Факултета у току 2016. године

Редни број јавне набавке

ЈНМВ број У03-2016

Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)

1.500.000
1.500.000
1.800.000

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под којим је
понуда заведена

66/7 од
17.02.2016. године

Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде

“PRESSIA“ DOO Beograd

Није достављен обавезан узорак штампе
на паус папиру (страна 6. тачка 3. и
страна 38. тачка 3. Конкурсне
документације).
Поднета понуда је одбијена и као
неприхватљива.
Цена коју је понуђач дао (3.048.880,00
динара без ПДВ-а), прелази износ
процењене вредности јавне набавке
(1.500.000,00 динара без ПДВ-а).

3) Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена, под једнаким
условима.
Комисија за јавну набавку констатује да је понуда понуђача “LINIJA PROJEKT“ Niš
једина прихватљива за Наручиоца, јер је благовремена, није одбијена због битних недостатака,
одговарајућа је, испуњава услове из техничке спецификације, не ограничава нити условљава
права Наручиоца или обавезе Понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Ранг листа понуђача, у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Назив/име понуђача
1. “LINIJA PROJEKT“, Niš

Понуђена цена (без ПДВ-а)
1.303.500,00 динара

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, констатује да је једина
прихватљива и најповољнија понуда по критеријуму најнижа понуђена цена понуђача
“LINIJA PROJEKT“ Niš
и предлаже наручиоцу његов избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Назив/име подизвођача

Не

X

Део уговора који ће реализовати подизвођач

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору
најповољније понуде по критеријуму најнижа понуђена цена и додели уговора, те је на основу
законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу “LINIJA PROJEKT“ Niš, чија је
понуда бр. 66/8 од 17.02.2016. године оцењена као најповољнија.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од пет дана
од дана објављивања одлуке на интернет страници Управе за јавне набавке-Портал јавних
набавки, сходно члану 149. став 6. ЗЈН. Уз захтев доставити доказ о уплати прописане таксе у
износу од 60.000,00 динара на жиро рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 (налог за
уплату) или 253 (налог за пренос), позив на број: У03-2016; уплатилац: назив (име и презиме) и
адреса подносиоца захтева; сврха: ЗЗП, Филозофски факултет у Нишу, У03-2016; корисник:
Буџет Републике Србије.
Примерак захтева за заштиту права (копију) подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права.

