На основу члана 81. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12), доносим

ОДЛУКА

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача ''Космос'', д.о.о број 1584 од 17.10.2013.
године, код наручиоца заведена под бројем 565/4-4 од 25.10.2013. године.
Образложење
Наручилац је дана 14.10.2013. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности 49/2013 бр. 565/1, за јавну набавку услуга штампања књиге за потребе Математичког
факултета у тиражу од 500 комада.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештак о истом, контстатовала је следеће:
1. Поступак јавне набавке мале вредности спроводи Математички факултет, Студентски трег 1216, Београд.
2. Предмет уговора јавне набавке мале вредности је услуга штампања књиге.
3. У поступку јавне набавке је у року за достављање понуда пристигло 9 (девет) понуда.
Благовремено, тј. до дана 28.10.2013. године до 15 часова, примљене су понуде следећих
понуђача и то по наведеном редоследу:
Број под којим је
понуда заведена
565/4-1
565/4-2
565/4-3
565/4-4
565/4-5
565/4-6
565/4-7
565/4-8
565/4-9

Назив или шифра
понуђача
Издавачко штампарско
друштво ''Cicero'', д.о.о
''Алфаграф'', графичка
радња
''Атлантис''д.о.о
''Космос'' д.о.о
Технолошкометалуршки факултет
Чугура принт
Scanner studio
Штампарија академија
Службени гласник

Датум пријема

час

21.10.2013.

13.20

24.10.2013.

11.00

25.10.2013.
25.10.2013.
25.10.2013.

10.45
10.45
14.20

28.10.2013
28.10.2013.
28.10.2013.
28.10.2013.

12.00
13.34.
13.42
13.55

Неблаговремене понуде: НИЈЕ БИЛО
Назив понуђача, број под којим је понуда заведена, цена и други подаци из понуде:
посебно), следећим редоследом:
Број под којим је понуда заведена
Назив или шифра понуђача
Понуђена цена и евентуални попусти

Подаци из понуде који су одређени као
елементи критеријума

Други подаци из понуде

Број под којим је понуда заведена
Назив или шифра понуђача
Понуђена цена и евентуални попусти

Подаци из понуде који су одређени као
елементи критеријума

Други подаци из понуде

565/4-1
Издавачко штампарско друштво ''Cicero'', д.о.о
300
400
500
Са
142.560,00 158.112,00 178.200,00
ПДВ
Без
132.000,00 146.400,00 165.000,00
ПДВ
Број страница: 496
Формат: Б5
Папир: 80- грамски
Штампа: црно- бела
Корице: у две боје, пластифициране
Књига је потпуно преломљена
Број прмерака: 300,400,500
Плаћање: 15 дана од дана испоруке
Рок израде: 7 радних дана од дана овере штампе
Рок важења понуде: 30 дана
Достава: на адресу наручиоца

565/4-2
''Алфаграф'', графичка радња
300
400
500
Са
137.700,00 142.560,00 145.800,00
ПДВ
Без
127.500,00 132.000,00 135.000,00
ПДВ
Број страница: 496
Формат: Б5
Папир: 80- грамски
Штампа: црно- бела
Корице: у две боје, пластифициране
Књига је потпуно преломљена
Број примерака: 300,400,500
Плаћање: 15 дана од дана испоруке
Рок израде: 7 радних дана од дана овере штампе
Рок важења понуде: 30 дана
Достава: на адресу наручиоца

Број под којим је понуда заведена
Назив или шифра понуђача
Понуђена цена и евентуални попусти

Подаци из понуде који су одређени као
елементи критеријума

Други подаци из понуде

Број под којим је понуда заведена
Назив или шифра понуђача
Понуђена цена и евентуални попусти

Подаци из понуде који су одређени као
елементи критеријума

Други подаци из понуде

Број под којим је понуда заведена
Назив или шифра понуђача
Понуђена цена и евентуални попусти

565/4-3
''Атлантис''д.о.о
300
400
500
Са
106.920,00 /
/
ПДВ
Без
99.000,00 /
/
ПДВ
Број страница: 496
Формат: Б5
Папир: 80- грамски
Штампа: црно- бела
Корице: у две боје, пластифициране
Књига је потпуно преломљена
Број примерака: 300,400,500
Плаћање: 15 дана од дана испоруке
Рок израде: 7 радних дана од дана овере штампе
Рок важења понуде: 45 дана
Достава: на адресу наручиоца

565/4-4
''Космос'' д.о.о
300
400
500
Са
110.000,00 126.240,00 141.000,00
ПДВ
Без
91.800,00 105.200,00 117.500,00
ПДВ
Број страница: 496
Формат: Б5
Папир: 80- грамски
Штампа: црно- бела
Корице: у две боје, пластифициране
Књига је потпуно преломљена
Број примерака: 300,400,500
Плаћање: 15 дана од дана испоруке
Рок израде: 7 радних дана од дана овере штампе
Рок важења понуде: 40 дана
Достава: на адресу наручиоца
565/4-5
Технолошко- металуршки факултет
300
400
500
Са
113.400,00 133.920,00 156.600,00
ПДВ
Без
105.000,00 124.000,00 145.000,00

Подаци из понуде који су одређени као
елементи критеријума

Други подаци из понуде

Број под којим је понуда заведена
Назив или шифра понуђача
Понуђена цена и евентуални попусти

Подаци из понуде који су одређени као
елементи критеријума

Други подаци из понуде

Број под којим је понуда заведена
Назив или шифра понуђача
Понуђена цена и евентуални попусти

Подаци из понуде који су одређени као
елементи критеријума

ПДВ
Број страница: 496
Формат: Б5
Папир: 80- грамски
Штампа: црно- бела
Корице: у две боје, пластифициране
Књига је потпуно преломљена
Број примерака: 300,400,500
Плаћање: 15 дана од дана испоруке
Рок израде: 7 радних дана од дана овере штампе
Рок важења понуде: 60 дана
Достава: на адресу наручиоца
565/4-6
Чугура принт
300
400
500
138.620,16 160.328,16 181.440,00

Са
ПДВ
Без
128.352,00 148.452,00 168.000,00
ПДВ
Број страница: 496
Формат: Б5
Папир: 80- грамски
Штампа: црно- бела
Корице: у две боје, пластифициране
Књига је потпуно преломљена
Број примерака: 300,400,500
Плаћање: 15 дана од дана испоруке
Рок израде: 7 радних дана од дана овере штампе
Рок важења понуде: 30 дана
Достава: на адресу наручиоца

565/4-7
Scanner studio
300
400
500
Са
113.400,00 123.120,00 135.000,00
ПДВ
Без
105.000,00 114.000,00 125.000,00
ПДВ
Број страница: 496
Формат: Б5
Папир: 80- грамски
Штампа: црно- бела
Корице: у две боје, пластифициране
Књига је потпуно преломљена
Број примерака: 300,400,500

Други подаци из понуде

Плаћање: 15 дана од дана испоруке
Рок израде: 7 радних дана од дана овере штампе
Рок важења понуде: 30 дана
Достава: на адресу наручиоца

Број под којим је понуда заведена
Назив или шифра понуђача
Понуђена цена и евентуални попусти

565/4-8
Штампарија академија
300
400
500
Са
139.212,00 156.000,00 171.600,00
ПДВ
Без
116.010,00 130.000,00 143.000,00
ПДВ
Број страница: 496
Формат: Б5
Папир: 80- грамски
Штампа: црно- бела
Корице: у две боје, пластифициране
Књига је потпуно преломљена
Број примерака: 300,400,500
Плаћање: 15 дана од дана испоруке
Рок израде: 7 радних дана од дана овере штампе
Рок важења понуде: 60 дана
Достава: на адресу наручиоца

Подаци из понуде који су одређени као
елементи критеријума

Други подаци из понуде

Број под којим је понуда заведена
Назив или шифра понуђача
Понуђена цена и евентуални попусти

Подаци из понуде који су одређени као
елементи критеријума

Други подаци из понуде

565/4-9
Службени гласник
300
400
500
Са
123.120,00 138.240,00 148.500,00
ПДВ
Без
114.000,00 128.000,00 137.500,00
ПДВ
Број страница: 496
Формат: Б5
Папир: 80- грамски
Штампа: црно- бела
Корице: у две боје, пластифициране
Књига је потпуно преломљена
Број примерака: 300,400,500
Плаћање: 15 дана од дана испоруке
Рок израде: 7 радних дана од дана овере штампе
Рок важења понуде: 60 дана
Достава: на адресу наручиоца

Називи, односно име понуђача чија је понуда одбијена и разлози за њихово одбијање: /
Критетријум за оцењивање понуда : најниђа понуђена цена.

4. Комисија после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача ''Космос''
д.о.о и предлаже Наручиоцу његов избор.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору
најповољнијег понуде, те је донело одлуку о избору о избору најповољније понуде којом се понуда
понуђача (''Космос'', д.о.о, улица Светог Саве 16-18, Београд,) број 1584 од 17.10.2013.г, код
наручиоца заведена под бројем 565/4-4 од 25.10.2013. године, бира као најповољнија.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 8 дана од дана њеног пријема.

ДЕКАН МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Миодраг Матељевић

Доставити:
‐

Свим понуђачима

