Наручилац
Министарство финансија
Пореска управа
Центар за велике пореске обвезнике
Адреса

Ул. Краља Милана број 5

Место

Београд

Број извештаја
Датум

Број: ЦВП-404-01-55/2015-И6017
04.12.2015. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и на
основу Решења о преносу овлашћења, Број 000-119-00-5815/2014 од 15.07.2014. године,
координатор за послове Центра за велике пореске обвезнике, доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЈН 13/2015
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци добара – вага за писарницу, за потребе Пореске управе ,

Центра за велике пореске обвезнике у Београду, ул. Краља Милана број 5, понуђачу:
INSTRUMENTI MB DOO, Нехруова 246/3, Београд.
Образложење
Наручилац је дана 27.10.2015. године донео Oдлуку о покретању отвореног поступка за јавну
набавку добара – вага за писарницу, ЦВП-404-01-55/2015-И6017, ЈН 13/2015, као и Решење о
образовању Комисије за јавну набавку.
За наведену јавну набавку Наручилац је дана 30.10.2015. год. објавио Позив за прикупљање
понуда и Конкурсну документацију на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници
Наручиоца: www.purs.gov.rs
До истека рока за подношење понуда, на адресу Наручиоца, приспеле су 3 благовремене
понуде.
Поступак јавног отварања понуда спроведен је дана 30.11.2015. године, о чему је, сагласно
одредбама члана 105. ЗЈН, састављен Извештај о стручној оцени понуда.
У Извештају о стручној оцени понуда, број: ЦВП-404-01-55/2015-И6017 од 04.12.2015. године,
Комисија за јавну набавку је констатовала:
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1) Врста предмета јавне набавке:
Добра

X

Услуге
Радови
2) Подаци о јавној набавци:
Врста предмета и поступка јавне набавке
Предмет и број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)

Јавна набавка добара – вага за писарницу
Отворени поступак јавне набавке
Јавна набавка добара – вага за писарницу, ЈН
13/2015
20.833,00 динара, без ПДВ-а
25.000,00 динара са ПДВ-ом

3) Подаци о Понудама: До дана одређеног као рок за предају понуда , 30.11.2015. године, до
12,00 часова, приспеле су три благовремене понуде.
Поступак отварања понуда: Отварање понуда спроведено је 30.11.2015. године, с почетком
у 13 часова, о чему је сачињен Записник о отварању понуда број ЦВП- 404-01-55/2015-И6017.
На јавном отварању понуда није присуствоваo ниједан представник понуђача. Отварање
понуда завршено је у 13,50 часова, у складу са одредбама ЗЈН.
Записник је достављен понуђачима у складу са одредбама ЗЈН.
Основни подаци о понуђачима и понудама:
Ред.
Понуђач и бр. понуде
Датум и
Јединич
бр.
под којим је заведена
сат пријема на цена
ваге без

Гарантни
период

Рок
важења
понуда

Рок
испоруке

15.500,00

24 месеца

60 дана

15 дана

18.670,00

12 месеци

30 дана

15 дана

15.840,00

24 месеца

30 дана

15 дана

ПДВ-a

1.

INSTRUMENTI MB DOO,
Нехруова 246/3, Београд
ЦВП- 404-01-59/15-И6017

03.11.2015
10,00 часова

2.

3.

АГОС АРТЕ ДОО,Шајкашка
23, Београд
ЦВП- 404-01-67/15-И6017
BIROTEHNA DOO,
Карађорђева 21, Смедерево
ЦВП- 404-01-70/15-И6017

30.11.2015
10,37 часова
30.11.2015
11,20 часова

4) Стручна оцена понуда
У фази стручне оцене понуда, након што је прегледала приспелe понудe, Комисија је
констатовала да су понуђачи: INSTRUMENTI MB DOO, Нехруова 246/3, Београд , АГОС АРТЕ
ДОО,Шајкашка 23, Београд и BIROTEHNA DOO, Карађорђева 21, Смедерево, уписани у Регистар
понуђача који се води у Агенцији за привредне регистре, чиме се доказује да су испуњени
обавезни услови из члана 75. став 1. тачке 1. до 4. ЗЈН. Решења о регистрацији чине саставни
део Извештаја.
2

Комисија је констатовала да су пристигле понуде понуђача одговарајуће, прихватљиве и да
немају битне недостатке из члана 106. ЗЈН.
Документа (Обрасце/Изјаве/Модел уговора) чије је достављање прописано ЗЈН и Kонкурсном
документацијом, а чинили су саставни део Конкурсне документације, уредно су доставили горе
наведени Понуђачи.
5) Начин примене методологије доделе пондера
У складу са чланом 85. Закона о јавним набавкама оцењивање понуда, вршило се применом
критеријума „ економски најповољнија понуда “ на следећи начин:
1) Цена ..................................... ........................ 80 пондера
2) Период гаранције ........................................20 пондера
Цена
Понуда понуђача са најнижом ценом добија максималан број бодова (80). Остале понуде по
следећој формули:
износ најниже цене x максималан број бодова ( 80 )
цена понуде за коју се рачуна број бодова
Период гаранције
Понуда понуђача са најдужим роком гаранције датим на предметно добро добија максималан
број бодова (20). Остале понуде по следећој формули:
период гаранције понуде за коју се рачуна број бодова x максималан број бодова (20)
период најдужег рока гаранције
Методологија доделе пондера и Ранг листа:

Р.б.

1.

2.

3.

Назив понуђача
и бр. понуде под
којим је заведена
INSTRUMENTI
MB DOO,
Нехруова 246/3,
Београд
ЦВП- 404-0159/15-И6017
BIROTEHNA
DOO, Карађорђева
21, Смедерево
ЦВП- 404-0170/15-И6017
АГОС АРТЕ
ДОО,Шајкашка
23, Београд
ЦВП- 404-0167/15-И6017

Јединична
цена ваге,
без ПДВ-a

Број
пондера

15.500,00

80,00

15.840,00

18.670,00

Период
гаранције

Број
пондера

24 месеца

20,00

100

1

78,23

24 месеца

20,00

98,23

2

66,42

12 месеци

10,00

76,42

3

3

Укупно
пондера

Ранг
листа

6) Назив понуђача за којег се предлаже додела уговора:
Комисија je после стручне оцене понудa констатовала да је најповољнија понуда понуђача
INSTRUMENTI MB DOO, Нехруова 246/3, Београд
и предлаже Наручиоцу доношење Одлуке о додели уговора.

Пошто је Комисија за јавну набавку поступак јавне набавке спровела у свему у складу са
Законом о јавним набавкама, Наручилац налази да је предлог за избор најповољније понуде и
доделу уговора, основан, због чега је одлучено као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке може се, сходно одредбама
Члана 149. ЗЈН поднети Захтев за заштиту права,
у року од 10 дана од дана пријема исте.
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