Медицинска школа "Београд"
Београд
ул.Делиградска бр.31
Број : 29/158 од 10.07.2019. год.
На основу члана 108. ст.1. 3. и 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), чл.65.
Правилника о набавкама Медицинске школе „Београд“ и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку наручиоца
Медицинске школе "Београд" из Београда, ул.Делиградска 31, бр.29/157 од 09.07.2019. године, доносим дана 10.07.2019. год., следећу
О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Понуђачу “ВОДИЧ” Д.О.О., ул. Душана Вукасовића бр. 29, лок. 6., 11073 Нови Београд ЗА ПАРТИЈУ 1 ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР о
Јавној набавци мале вредности – набавка потрошног материјала за опремање ученичких кабинета (на период од 12 месеци од
закључења уговора.), за потребе наручиоца: Медицинске школе „Београд“, Ред. бр. набавке: 1.1.2/2019, као понуђачу који је поднео
благовремену, одговарајућу и прихватљиву понуду бр. 062/19 од 03.07.2019.год., са најниже понуђеном ценом од динара : 315.599,00
(без ПДВ-а) , односно 365.652,40 (са ПДВ-ом), која је била критеријум за избор понуђача за доделу уговора.
Образложење :
Наручилац (Медицинска школа „Београд“) је на основу Одлуке о покретању поступка Јавне набавке мале вредности бр.29/128 од
17.06.2019. године, покренуо поступак Јавне набавке мале вредности : набавке потрошног материјала за опремање ученичких
кабинета (на период од 12 месеци од закључења уговора.), и исту јавно објавио са роком подношења понуда понуђача до 09.07.2019.
године, до 12:00 часова, а која је садржала следеће податке:
-предмет јавне набавке : набавка потрошног материјала за опремање ученичких кабинета (на период од 12 месеци од закључења
уговора.);
-ознака из општег речника: 39162000-5 Опрема за образовне потребе, 39162100-6 Наставна опрема, 39162110-9 Наставни материјал;
- процењена вредност јавне набавке : 800.000,00 дин. (без ПДВ-а), обликована је у 2 (две) партије: процењена вредност јавне набавке
партије 1 износи – 500.000,00 дин; процењена вредност јавне набавке партије 2 износи – 350.000,00 дин.
- редни број Јавне набавке из Плана набавки : 1.1.2/2019 ;
- врста поступка : јавна набавка мале вредности (јавно оглашен);
-критеријум за избор : најниже понуђена цена.
На објављени позив за подношење понуда до 09.07.2019. године до 12,00 часова примљена је __1__ (једна) понуда, у запечаћеној
коверти и то за Партију 1:
Ред. бр. Подаци из понуде
“Водич” Д.О.О., 11073 Нови Београд ул. Душана
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача
Вукасовића бр. 29, лок. 6.
Број под којим је понуда заведена код понуђача
062/19 од 03.07.2019.год.
Број под којим је понуда заведена код наручиоца
29/148 од 08.07.2019.год.
Начин на који понуђач наступа
Са подизвођачем
315.599,00 (без ПДВ-а)
1.
Понуђена цена за партију 1
365.652,40 (са ПДВ-ом)
Евентуални попусти које нуди понуђач
нема
Елемент критеријума :
најнижа понуђена цена
Рок важења понуде :
60 дана
Начин плаћања
45 дана
Рок испоруке
у року од 3 дана по требовању
понуђач је поднео благовремену, одговарајућу и прихватљиву понуду
Комисија за спровођење поступка набавке констатује да неблаговремених понуда није било, а да за Партију 2: НИЈЕ БИЛО
ПОНУДА, и да је потребно да се за Партију 2 понови поступак.
Комисија за спровођење поступка набавке констатује да критеријум за избор понуђача (начин примене методологије-елемент
критеријума за избор ) : најниже понуђена цена, није могао да се примени јер је пристигла само једна понуда.
Након отварања затворених понуда понуђача дана 09.07.2019. године, Комисија за јавну набавку Наручиоца (Школе) је извршила
стручну оцену понуда и саставила Извештај о стручној оцени понуда дана 09.07.2019. године, са предлогом да се предметна Јавна
набавка мале вредности-набавке потрошног материјала за опремање ученичких кабинета (на период од 12 месеци од закључења
уговора.), додели ЗА ПАРТИЈУ 1 понуђачу: “Водич” Д.О.О., 11073 Нови Београд ул. Душана Вукасовића бр. 29, лок. 6. у свему
према понуди бр. 062/19 од 03.07.2019.год., која је благовремена, одговарајућа и прихватљива понуда, са понуђеном ценом од
динара : 315.599,00 (без ПДВ-а), односно 365.652,40 (са ПДВ-ом).
Директор је, као одговорно лице наручиоца, прихватио предлог Комисије за спровођење поступка набавке, те је на основу горе
наведеног и члана 108. став 1. Закона донео Одлуку о додели уговора горе наведенoм понуђачу.
Поука о правном леку: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права Наручиоцу у року од 5 (пет) од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, стим да се истовремено копија Захтева за заштиту права доставља и Републичкој
комисији.
ЗА НАРУЧИОЦА,
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ-ДИРЕКТОР
_______________________________
Проф.др Нада Трифковић с.р.

