Наручилац
Адреса
Место
Број јавне набавке
Број извештаја
Датум

Филозофски факултет
у Нишу
Улица Ћирила и
Методија број 2.
Ниш
У02-2016
32/15-01
01.02.2016.

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. 32/14-01 од 29.01.2016. године, декан Филозофског факултета у Нишу доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда у поступку јавне набавке услуга – услуга
штампања издања за потребе Факултета у току 2016. године, по критеријуму економски
најповољнија понуда - понуда бр. 32/11 од 28.01.2016. године понуђача “SCERO PRINT“ NišBerbatovo.
Образложење
Наручилац је дана 12.01.2016. године донео Одлуку о покретању поступка бр. 32/2-01
за јавну набавку услуга – услуга штампања издања за потребе Факултета у току 2016. године
ЈНМВ број У02-2016.
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 20.01.2016. године.
До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца приспеле су 4 (четири)
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
28.01.2016. године у 13,00 часова, а окончан је истог дана у 13,45 часова.
Отварању понуда присуствовали су овлашћени представници понуђача “GRAFIKA
GALEB“ DOO Niš и “SCERO PRINT“ Niš-Berbatovo.
Понуђачима који нису присуствовали отварању понуда, у складу са чланом 104. став
7. Закона о јавним набавкама, достављен је 29.01.2016. 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 штампања издања за потребе
Факултета у току 2016. године

Редни број јавне набавке

У02-2016

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

3.600.000
3.600.000
4.320.000

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

Подносилац понуде

32/8 од 27.01.2016.

„ART PRINT“ DOO Novi Sad

32/9 од 28.01.2016.

“SVEN“ DOO Niš

Разлози за одбијање понуде
Поднета понуда је одбијена као
неприхватљива.
Цена коју је понуђач дао (4.310.275,00
динара без ПДВ-а), прелази износ
процењене вредности јавне набавке
(3.600.000,00 динара без ПДВ-а).
Поднета понуда је одбијена као
неприхватљива.
Цена коју је понуђач дао (4.249.100,00
динара без ПДВ-а), прелази износ
процењене вредности јавне набавке

32/10 од 28.01.2016.

“GRAFIKA GALEB“ DOO Niš

(3.600.000,00 динара без ПДВ-а).
Поднета понуда је одбијена као
неприхватљива.
Цена коју је понуђач дао (6.602.200,00
динара без ПДВ-а), прелази износ
процењене вредности јавне набавке
(3.600.000,00 динара без ПДВ-а).

3) Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда, под
једнаким условима.
Комисија за јавну набавку констатује да је понуда понуђача “SCERO PRINT“ NišBerbatovo 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.
Најповољнија понуда је изабрана у складу са следећим критеријумима:
укупно 100 пондера.
Редни
број

Критеријум

1.

Цена

2.

Рок испоруке

3.

Број запослених

Број бодова
80 бодова
до 120 сати – 1 бод
до 96 сати – 4 бодова
до 72 сата – 7 бодова
до 48 сати – 10 бодова
од 1 до 3 запослених – 0 бодова
од 4 до 7 запослених – 2 бода
од 8 до 11 запослених – 4 бодова
од 12 до 15 запослених – 6 бодова
од 16 до 19 запослених – 8 бодова
20 и више запослених – 10 бодова

МЕТОДОЛОГИЈА БОДОВАЊА ВРЕДНОСНИХ ЕЛЕМЕНАТА:
1) Бодови за цену ће бити израчунати на другу децималу користећи следећу формулу – 80
пондера:
Najpovoljnija cena (u dinarima)
C = _______________________________ x 80, максимално 80 пондера.

Ponuđena cena (u dinarima)
2) Бодови за рок испоруке: максимално 10 пондера.
3) Бодови за број запослених код понуђача: максимално 10 пондера.
Укупно: 100 пондера
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) “SCERO PRINT“ Niš-Berbatovo:
Редни број

Критеријум

Износ

Број бодова

1.

Цена

1.895.100,00 динара

80 бодова

2.

Рок испоруке

48 сати

10 бодова

3.

Број запослених

22

10 бодова

1-3.

100 бодова

Укупно:

Ранг листа понуђача, у случају примене критеријума економски најповољнија понуда:
Назив/име понуђача
1

Укупан број пондера

“SCERO PRINT“ Niš-Berbatovo

100

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, констатује да је економски
најповољнија понуда понуђача
“SCERO PRINT“ Niš-Berbatovo, PIB: 102234940, MB: 55793719
и предлаже наручиоцу његов избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

X

