ДАТУМ: 16.3.2018.
БРОЈ: 829

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 116/08,
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 828 од 16.3.2018.
године, доносим
ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
иузеђу једног наручиоца и једног добављача
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2018
УСЛУГЕ ШТАМПЕ
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ са најповољнијим понуђачем СД ПРЕС
(SD PRESS), Смедерево, Цвијићева 7/25, понуда број 0903/18 од 09.3.2018.
године, код наручиоца заведена под бројем 789, дана 14.3.2018. у 11.25
Образложење
Наручилац је дана 23.2.2018. године под бројем 497, донео Одлуку о покретању поступка
јавне набавке.
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца дана 27.02.2018. године.
У току поступка извршена је измена конкурсне документације, дана 08.3.2018. године. Том
приликом продужен је рок за достављање понуда на 14.3.2018. у 12 часова.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању
понуда број: 793 од 14.3.2018. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је
приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају број 828 од 16.3.2018. године.
Извештајем о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:
Набавка услуга – Услуге штампе, за потребе Културног центра Панчева у
Панчеву, процењене вредности до 2.083.333,33 динара без ПДВа.
2. Набавка је предвиђена Планом набавки и Планом и програмом пословања
Установе Културни центар Панчева у Панчеву за 2018. и 2019. годину на
контима/позицијама 424221
3. У поступку јавне набавке, према
учествовало је 4 (четири) понуђача:

1.

измењеној

конкурсној

документацији,

Заједничка понуда ГАМА ДИГИТАЛ ЦЕНТАР д.о.о и БИРОГРАФ КОМП д.о.о.
Адреса понуђача:
Гама дигитал центар - Београд, Аутопут број 6
Бирограф комп – Београд, Атанасија Пуље 22
9-3/2018. од 08.3.2018.
Број и датум понуде:
2.362.830,00
Понуђена цена без ПДВа:

2.

3.

4.

СД ПРЕС, Смедерево
Адреса понуђача:
Цвијићева 7/25
Број и датум понуде:
0903/18 од 09.3.2018.
1.834.680,00
Понуђена цена без ПДВа:
ДОНАТ ГРАФ, Београд - Гроцка
Вучка Милићевића 29
Адреса понуђача:
28/18 од 13.3.2018.
Број и датум понуде:
1.919.045,00
Понуђена цена без ПДВа:
САЈНОС д.о.о., Нови Сад
Момчила Тапавице 2
Момчила Тапавице 2
49-17 od 24.02.2017.
66-18/1 од 13.3.2018.
28.931,50
2.156.700,00
4. Критеријум за оцену понуда за набавку услуга – Услуге штампе, за потребе
Културног центра Панчева у Панчеву, ЈНМВ 02-2018 је најнижа понуђена цена.
Дана 15.3.2018. комисија је приступила стручној оцени понуда.
Комисија се сагласила, да, сходно сугестији присутних представника понуђача,
због извесних нејасноћа, упути захтев за потврду о пријављеним лицима за СД
ПРЕС, Смедерево, Централном регистру обавезног осигурања. Дана 16.3.2018.
добијен је од Централног регистра одговор да су за сва лица чији су М обрасци
приложени као доказ за додатни услов из понуде, пријаве активне.
Истог дана је понуђачу СД ПРЕС, Смедерево, послат захтев за допуну
документације по уговору о закупу пословног простора, с обзиром да је уговор
истекао 31.1.2018. године. Како је у уговору остављена могућност продужења на
још две године, понуђачу је упућен захтев за доставу документа којим се доказује
продужење закупа – захтев за продужење или анекс уговора.
Понуђач СД ПРЕС д.о.о. је истог дана послао Обавештење о продужењу закупа
број 3-2018 од 29.01.2018., заведено под нашим бројем 826 од 16.3.2018.
С обзиром да је критеријум за оцену најповољније понуде „најнижа понуђена
цена“, комисија је констатовала да je најповољнија понуда понуђача СД ПРЕС
Д.О.О. из Смедерева, те с обзиром на то да је у свим деловима прихватљива и
одговарајућа, комисија предлаже директору да закључи оквирни споразум са
добављачем:
СД ПРЕС, Смедерево, Цвијићева 7/25

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против ове одлуке понуђач
може поднети захтев за заштиту права
у року од пет дана од дана објављивања
Одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтев се подноси Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки,
а предаје наручиоцу

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Директор Културног центра Панчева
Немања Богданов

Портал, 16.3.2018.

