УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
Број: 1176/1 - ЈН 4-1/2020
У Чачку 08.07.2020. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''бр.124/12, 14/15 и 68/15) и члана 93. Правилника о набавкaмa
унутар Агрономског факултета у Чачку,
декан Агрономског факултета у Чачку доноси

ОДЛУКУ
о додели уговора
У поступку јавне набавке мале вредности добара– Израда и штампање часописа, књига, монографија и зборника ЈН бр. 41/20, додељује се уговор и то:
-

Понуђачу Сајнос доо Нови Сад, ул. Момчила Тапавице бр. 2, према понуди бр. 1139-20 од 29.06.2020. године.
Образложење

На основу одлуке декана Агрономског факултета у Чачку ЈН бр. 1051/4-1-1/2020 од 24.06.2020. године, спроведен је поступак
јавне набавке мале вредности услуга– Израда и штампање часописа, књига, монографија и зборника ЈН бр. 4-1/20.
А.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
Редни број јавне набавке: бр. 4-1/2020.
Предмет ЈН је набавка услуга– Израда и штампање часописа, књига, монографија и зборника ЈН бр. 4-1/20.
Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности.
Укупна процењена вредност јавне набавке је 1.046.666,66 без ПДВ-а.
Процењена вредност предметне набавке је 250.000,00 без ПДВ-а.
Набавка иде на терет средстава буџета РС – Министарство просвете, науке и технолошког развоја за 2020. годину;
финансијски план Наручиоца, конто - 423412.
Назив и ознака из општег речника набавке –79810000 – Услуге штампања;
Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена.

Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара ЈН број: 4-1/2020, је дана 26.06.2020. године
објављен на Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца, сагласно члану 39.став 5.ЗЈН.
Рок за достављање понуда је утврђен позивом за достављање понуда, закључно са 06.07.2020. године до 12,00 часова.
Благовремено до задатог рока из конкурсне документације (06.07.2020. године до 12,00 часова) приспеле су четири понуде и то:

Редни
број

Назив или шифра
понуђача

Број
под којим
је заведена

1.

Сајнос доо Нови Сад

1102/1

2.

Јавно предузеће „Службени
гласник“ Београд

1132/1

3.

Биограф комп доо

1147/1

4.

Издавачко предузеће Епоха доо

1148/1

Понуда
примљена

30.06.2020.
у 09,50 сати
03.07.2020.
у 09,15 сати
06.07.2020.
у 08,30
06.07.2020.
у 08,30

Број
понуде

1139-20
07-5724
390
325

Неблаговремених понуда нема.
Комисија за јавну набавку, образована Решењем декана Факултета број 1052/1-4-1/2020 oд 24.06.2020. године , започела је са
радом на Извештају дана 08.07.2020. године у 12,00 часова, и приступила стручној оцени понуда о чему је истог дана сачинила Извештај.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
I.

Све приспеле понуде су благовремене.

II. У поступку прегледа и оцена понуда, Комисија за јавне набавке је утврдила:

Редни број

1

Понуђач

Изјава понуђача
о
испуњености
условаиз
чл.75.ЗЈН
(ДА/НЕ)

2

3

понуда се
подноси:
самостално,
са подизвођачем,
заједничака
понуда

Изјава
понуђача о
независној
понуди
(ДА/НЕ)

4

5

Образац
структуре
понуђене
цене

Документација
за члана
заједничке
понуде
/подизвођача

(ДА/НЕ)
(ДА/НЕ)

6.

Да понуђач
поседује ISO
стандард
квалитета
(ДА/НЕ)

7.

Услуге
штампања у
области
научног
издаваштва
за претходне
3 године

1.

Сајнос доо Нови Сад

ДА

самостално

ДА

ДА

НЕ

ДА

ДА

2.

Јавно предузеће
„Службени гласник“
Београд

ДА

самостално

ДА

ДА

НЕ

ДА

ДА

3.

Биограф комп доо

ДА

самостално

ДА

ДА

НЕ

ДА

ДА

4.

Издавачко предузеће
Епоха доо

ДА

самостално

ДА

ДА

НЕ

ДА

ДА

У поступку прегледа и оцене понуда, Комисија за јавне набавке утврдила је да:
1) Понуда понуђача: Сајнос доо Нови Сад, је одговарајућа и прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 32) и тачка 33) ЗЈН, јер
садржи доказе о испуњавању обавезних услова у складу са чланом 75. ЗЈН, а такође је достављена тражена документација којом се
доказује испуњеност посебних услова у складу са чланом 76. Закона, понуђена цена наведеног понуђача не прелази процењену вредност
јавне набавке мале вредности.
Понуђена цена не прелази процењену вредност јавне набавке мале вредности услугс из Одлуке о покретању поступка јавне
набавке.
Понуђена цена: 118.680,00 динара без ПДВ-а.
2) Понуда понуђача: Јавно предузеће „Службени гласник“ Београд, је одговарајућа и прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка
32) и тачка 33) ЗЈН, јер садржи доказе о испуњавању обавезних услова у складу са чланом 75. ЗЈН, а такође је достављена тражена
документација којом се доказује испуњеност посебних услова у складу са чланом 76. Закона, понуђена цена наведеног понуђача не
прелази процењену вредност јавне набавке мале вредности.

Понуђена цена не прелази процењену вредност јавне набавке мале вредности услугс из Одлуке о покретању поступка јавне
набавке.
Понуђена цена: 159.633,00 динара без ПДВ-а.
3) Понуда понуђача: Биограф комп доо, је одговарајућа и прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 32) и тачка 33) ЗЈН, јер
садржи доказе о испуњавању обавезних услова у складу са чланом 75. ЗЈН, а такође је достављена тражена документација којом се
доказује испуњеност посебних услова у складу са чланом 76. Закона и понуђена цена наведеног понуђача не прелазе процењену
вредност јавне набавке мале вредности.
Понуђена цена не прелази процењену вредност јавне набавке мале вредности услуга из Одлуке о покретању поступка јавне
набавке.
Понуђена цена: 148.311,00 без ПДВ-а.
4) Понуда понуђача: Издавачко предузеће Епоха доо, је одговарајућа и прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 32) и тачка
33) ЗЈН, јер садржи доказе о испуњавању обавезних услова у складу са чланом 75. ЗЈН, а такође је достављена тражена документација
којом се доказује испуњеност посебних услова у складу са чланом 76. Закона и понуђена цена наведеног понуђача не прелазе процењену
вредност јавне набавке мале вредности.
Понуђена цена не прелази процењену вредност јавне набавке мале вредности услуга из Одлуке о покретању поступка јавне
набавке.
Понуђена цена: 247.080,00 без ПДВ-а.
Б) Комисија предлаже Наручиоцу да, у складу са чланом 107. ЗЈН, приспеле прихватљиве понуде вреднује применом
критеријума најнижа понуђена цена и да изврши рангирање коначних вредности понуда, на следећи начин:
Редни
број

Понуђач

1.

Сајнос доо Нови Сад

2.

Биограф комп доо

3.

Јавно предузеће „Службени гласник“
Београд

4.

Издавачко предузеће Епоха доо

Понуђена цена
(у динарима без
ПДВ-а)

118.680,00
148.311,00
159.633,00
247.080,00

