Машинско-електротехничка школа
Дел.бр. 714
Датум: 29.6.2020.год.
ПАРАЋИН
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС,бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о
стручној оцени понуда бр.712 од 26.6.2020.год.,директор Машинско-електротехничке школе у Параћину
дана 29.6.2020.год. доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
добра-школског намештаја, бр.2/2020
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР за набавку школског намештаја понуђачу ЗР„Металокозметика“ са седиштем
у Петници бб,14104 Ваљево,Матични број 51635493,ПИБ 101899341,чија је понуда заведена код
наручиоца под бројем 697 од 25.6.2020.год., у вредности од 804.750,00 динара без ПДВ-а ,односно
965.700,00 динара са ПДВ-ом.
Образложење
Наручилац је дана 4.6.2020.год. донео Одлуку бр. 528 о покретању поступка јавне набавке мале
вредности добра-школског намештаја бр.2/2020.
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана
15.6.2020.год.
Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добра: школског намештаја бр. 2/2020
Назив и ознака из општег речника набавки је: ОРН 39160000 (Школски намештај)
Јавна набавка добара евидентирана је под редним бројем 2 за 2020.год.
Процењена вредност предметне јавне набавке износи: 1.115.350,00 динара без ПДВ-а.
У поступку јавне набавке мале вредности учествовала су два понуђача и то:
Р.бр.
1

Број под којим је
понуда заведена
693

Назив и седиште
понуђача/шифра понуђача

Датум пријема

Час
пријема

„ITRO-COOP“ д.о.о. Ариље
Матични број 20699809,ПИБ 106885788
„БЛАЖЕКС“ д.о.о Крагујевац
Матични број 07588461,ПИБ 101506070

25.6.2020.год.

9,55 ч

Датум пријема

Час
пријема

Понуда је поднета : као заједничка
Р.бр.
2

Број под којим је
понуда заведена
697

Назив и седиште
понуђача/шифра понуђача

ЗР„Металокозметика“ Петница,Ваљево 25.6.2020.год.
Матични број 51635493,ПИБ 101899341

Понуда је поднета : самостално

11,30 ч

Понуде оба понуђача си биле благовремене.
Није било неблаговремених понуда.
Критеријум за доделу уговора је :најнижа понуђена цена.
Након спроведеног поступка отварања понуде и сачињавања Записника о отварању понуда бр. 696 од
25.6.2020.год.,Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуде и сачинила Извештај о
стручној оцени понуда бр.712 од 26.6.2020.год.у коме је константовано и следеће:
- Неприхватљива је заједничка понуда понуђача „ITRO-COOP“ д.о.о. Ариље и „БЛАЖЕКС“
д.о.о Крагујевац
Број под којим је
Назив и седиште
Датум пријема
Час
Р.бр.
понуда заведена
понуђача/шифра понуђача
пријема
1

693

„ITRO-COOP“ д.о.о. Ариље

25.6.2020.год.

9,55 ч

„БЛАЖЕКС“ д.о.о Крагујевац
-

Понуда је поднета : као заједничка
Укупна понуђена цена без ПДВ-а : 827.535,00 динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 993.042,00 динара
Рок важења понуде : 30 од дана од дана отварања понуда
Рок испоруке добара: 20 дана од дана закључења уговора
Гарантни рок : 24 месеца од дана испоруке добара

јер понуђач није у понуди испунио додатне услове,односно није доставио сертификате о усаглашености
производа са стандардима за израду школских клупа (двосед) и школских столица у погледу
функционалности и захтева безбедности и метода испитивања : SRPS ЕN 1729-1:2016 и SRPS ЕN 17292:2016,како је тражено конкурсном документацијом, већ је за наведене производе доставио сертификате о
усаглашености производа са стандардима за израду школских клупа (двосед) и школских столица у погледу
функционалности и захтева безбедности и метода испитивања : SRPS ЕN 1729-1:2010 и SRPS ЕN 17292:2012, тако да је заједничка понуда понуђача„ITRO-COOP“ д.о.о. Ариље и „БЛАЖЕКС“ д.о.о Крагујевац
ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА, јер понуђач није доставио важећи доказ о испуњености тражених
додатних услова.
- Прихватљива је понуђача ЗР„Металокозметика“ Петница бб,Ваљево
Р.бр.
2

Број под којим је
понуда заведена
697

Назив и седиште
понуђача/шифра понуђача

ЗР„Металокозметика“ Петница бб,Ваљево

Датум пријема

Час
пријема

25.6.2020.год.

11,30 ч

Понуда је поднета : самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а : 804.750,00 динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 965.700,00 динара
Рок важења понуде : 30 дана од дана отварања понуда
Рок испоруке добара: 20 дана од дана закључења уговора
Гарантни рок : 24 месеца од дана испоруке добара.
Комисија за спровођење поступка јавне набавке добра-школски намештај,након што је прегледала
приспеле понуде и одбила неприхватљиве понуде,константује следеће:

Р.бр.
1.

Назив и седиште
Понуђена цена Понуђена цена Рок
Гарантни
понуђача/шифра понуђача
без ПДВ-а
са ПДВ-ом испоруке
рок
„Металокозметика“
Петница бб,Ваљево

804.750,00 дин. 965.700,00 дин

Рок важења
понуде

20 дана 24 месеци

30 дана

С обзиром да је за јавну набавку добра-школског намештаја пристигла само једна исправна и прихватљива
понуда, Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности предлаже наручиоцу да уговор за
јавну набавку добра-школског намештаја закључи са понуђачем
ЗР „МЕТАЛОКОЗМЕТИКА“ Петница бб,Ваљево
На основу напред наведеног,директор је усвојио Извештај о стручној оцени понуда у поступку јавне
набавке мале вредности добра-школског намештаја бр.712 од 26.6.2020.год.који је сачинила Комисија за
јавну набавку образована решењем наручиоца бр.529 од 4.6.2020.год. и прихватио предлог Комисије за
јавну набавку.
На основу наведеног,одлучено је као у диспозитиву Одлуке.
Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца у року од 3 (три)
дана од дана доношења.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке о додели уговора понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року од 5
(пет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права
подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.

ДИРЕКТОР
Слађана Богдановић с.р.

