Наручилац
Адреса
Место
Број одлуке
Датум

Tехнички факултет "Mихајло Пупин"
Ђуре Ђаковића бб
Зрењанин
03-947/7
28.03.2016.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.
124/12, 14/2015, 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 03-947/6 од
24.03.2016.
Декан Tехничкoг факултетa "Mихајло Пупин" из Зрењанина доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора
БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача Патрол 023 доо, Бригадира
Ристића B4L1/15 из Зрењанина

Образложење
Наручилац је дана 04.03.2016. године донео одлуку о покретању поступка
јавне набавке 03-947, за јавну набавку: ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗГРАДЕ И ИМОВИНЕ редни
број 05_ЈНМВУ_2016.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио јавни позив за подношење
понуда од 04.03.2016. године на Порталу јавних набавки и на интернет адресу
наручиоца www.tfzr.uns.ac.rs
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 2
(две) понуде.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је
приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда број 03-947/6 од 24.03.2016. године,
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1) Врста предмета јавне набавке:

Добра
x

Услуге
Радови

2) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке је набавка
Редни број јавне набавке
У Плану јавних набавки на позицији

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗГРАДЕ И ИМОВИНЕ

05_ЈНМВУ_2016
Средства за наведену набавку су
предвиђена у плану јавних набавки
наручиоца на позицији 10, конто
број 424900

Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)

750.000,00 динара, без ПДВ-а

Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)

Цена на месечном нивоу је 49.000,00
динара без ПДВ-а

3) Основни подаци о понуђачима и понудама:
Назив/име понуђача

Број под којим је
понуда заведена

Добергард доо, Школски трг 5,
Београд

03-1246

Патрол 023 доо, Бригадира Ристића
B4L1/15, Зрењанин

03-1303

Датум и час пријема
понуде
15.03.2016. у 0915 ч
18.03.2016. у 0955 ч

3а) Укупан број поднетих понуда: 2
Назив/име понуђача
Благовремене понуде

Неблаговремене понуде

1.

Добергард доо, Школски трг 5, Београд

-

2.

Патрол 023 доо, Бригадира Ристића B4L1/15,
Зрењанин

-

3б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:

Број под којим је
понуда заведена

Подносилац
понуде

Разлози за одбијање понуде

-

-

-

4) Критеријум за оцењивање понуде је: Најнижа понуђена цена
Избор најповољнијег понуђача ће се извршити применом критеријума:
''НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.''
5а) Ранг листа
Назив/име понуђача

Број под којим је
понуда заведена

Патрол 023 доо, Бригадира
Ристића B4L1/15, Зрењанин

03-1303

Добергард доо, Школски трг 5,
Београд

03-1246

Датум и час
пријема понуде

Цене

18.03.2016. у 0955 ч

49.000,00 динара
без ПДВ-а

15.03.2016. у 0915 ч

50.100,00 динара
без ПДВ-а

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
Понуђача Патрол 023 доо, Бригадира Ристића B4L1/15 из Зрењанина
и предлаже наручиоцу његов избор.
Изабрани понуђач извршава набавку са заједничком понудом.
х
Да

Не

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну
набавку ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗГРАДЕ И ИМОВИНЕ, редни број 05_ЈНМВУ_2016, те је на
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се понуда
број 03-1303 од 18.03.2016. године, понуђача Патрол 023 доо, Бригадира Ристића
B4L1/15 из Зрењанина, бира као најповољнија.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети Наручиоцу захтев за заштиту
права у року од 5 дана од дана када је одлука о додели уговора објављена на
порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје
наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац захтева истовремено
доставља Републичкој комисији.

