Наручилац: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА
– УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
Београд Калемегдан Горњи град 14
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и
68/15), на основу Извештаја о стручној оцени понуда за јавну набавку: Штампање
Kаталога за 10 споменика културе, којa се спроводи у поступку јавне набавке мале
вредности и на основу члана 38. Статута Завода за заштиту споменика културе града
Београда, директор доноси:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Додељује се уговор понуђачу ''SCANNER STUDIO'' д.o.o., Заплањска 86, Београд
број 137 од 06.10.2015. године заведена у Заводу под бројем Р3813/15 од 05.10.2015.
године, чија вредност износи 219.000,00
динара без ПДВ-а, односно
240.900,00 динара са ПДВ-ом, након спроведеног поступка јавне набавке број 09/15 –
Штампање Kаталога за 10 споменика културе, у поступку јавне набавке мале
вредности.
Образложење
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке: Штампање Kаталога за
10 споменика културе, број 09/15 од 24.09.2015. године, Наручилац Завод за заштиту
споменика културе града Београда упутио је позив за достављање понуда у поступку
јавне набавке мале вредности.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Процењена вредност набавке 272.727,00 динара (процену вредности јавне
набавке извршила је стручна служба Наручиоца).
Поступак јавног отварања понуда спроведен је дана 06.10.2015. године са
почетком у 11 часова и 15 минута у просторијама Завод за заштиту споменика културе
града Београда у Београду Калемегдан Горњи град 14 у присуству чланова Комисије за
јавну набавку, о чему је вођен записник.
До датума и сата који је назначен као крајњи рок у позиву и у конкурсној
документацији, понуде су доставили понуђачи и то следећим редоследом:
Број под којим Назив или шифра понуђача
Датум пријема
Сат
је понуда
заведена
Р3813/15
Р3813/15
Р3813/15

SCANNER STUDIO d.o.o., Заплањска 86,
Београд
BIROGRAFIKA MB d.o.o. Сенчански пут
150, Суботица
''КОСМОС'' д.о.о., Светог Саве 16-18
Београд,

05.10.2015.

9.15

05.10.2015.

10.30

05.10.2015.

13.25

Р3813/15

''STYLOS'' д.о.о. Жоржа Клемансоа 19/I
Београд

06.10.2015.

10.15

Р3813/15

ЈП ''СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК'' Јована
Ристића 1

06.10.2015.

10.30
1

Комисија за јавну набавку приступила је јавном отварању понуда дана
06.10.2015. године, са почетком у 11 часова и 15 минута у просторијама Завода за
заштиту споменика културе града Београда , Београд, Калемегдан Горњи град 14, о
чему је вођен записник.
Наведене понуде су благовремене.
Неблаговремених понуда није било.
Приликом отварања понуда констатовано је да су достављене понуде правилно
запечаћене и означене.
Записник о отварању понуда достављен је понуђачима у законском року.
Основни подаци о понуђачима и подаци из њихових понуда:
Редн
Назив понуђача
Цена без
Цена са
и бр
ПДВ-а
ПДВ-ом
SCANNER STUDIO d.o.o.,

Рок
завршетка
услуге

219.000,00

240.900,00

5 дана

490.000,00

539.000,00

7 дана

3. 16-18 Београд,

285.000,00

313.500,00

10 дана

4. ''STYLOS'' д.о.о. Жоржа

388.500,00

427.350,00

10 дана

5. ЈП ''СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК''

450.000,00

495.000,00

10 дана

1. Заплањска 86, Београд

BIROGRAFIKA MB d.o.o.

2. Сенчански пут 150, Суботица
''КОСМОС'' д.о.о., Светог Саве

Клемансоа 19/I Београд
Јована Ристића 1

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање :
Понуђач : BIROGRAFIKA MB d.o.o. Сенчански пут 150, Суботица није поступио у
складу са тачком 10. Упутства понуђачима како да сачине понуду из Конкурсне
документације, није доставио меницу за обезбеђење испуњења обавеза у
поступку јавне набавке, депо картон, овлашћење за попуну менице и потврда о
регистрацији менице, у износу 2% од вредности понуде без ПДВ-а
Комисија за јавну набавку предлаже понуду понуђача ''SCANNER STUDIO''
д.o.o., Заплањска 86, Београд број 137 од 06.10.2015. године заведена у Заводу под
бројем Р3813/15 од 05.10.2015. године, као прихватљиву са следећим условима :
-

-

Вредност набавке према понуди је 219.000,00 динара без ПДВ-а, односно
240.900,00 динара са ПДВ-ом
Рок за извршење услуге: 5 (пет) дана
Рок плаћања је по завршетку услуге штампања - 45 дана од дана пријема
фактуре, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђено
извршење услуге.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
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Комисија за јавну набавку сачинила је Извештај о стручној оцени понуда и
предложила директору Завода за заштиту споменика културе града Београда да донесе
Одлуку о додели уговора понуђачу ''SCANNER STUDIO'' д.o.o., Заплањска 86, Београд.
Директор Завода за заштиту споменика културе града Београда на основу
предлога Комисије за јавну набавку о избору прихватљиве понуде, одлучио је као у
диспозитиву ове Одлуке.

Директор
Нела Мићовић, дипл. археолог
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