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Београд, Дечанска 6, п. фах 52
Телефон/факс: 3235-378, 3239-096, 3341-084
Tекући рачун: 205-5073-98
Матични број 07012292; ПИБ 100058753; ПДВ 130887273
E-пошта: kontakt@prosvetni-pregled.rs

Број: 242/III

Датум: 28.07.2017. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15
и 68/15,) и члана 16. Одлуке о оснивању привредног друштва „Просветни преглед“ д.о.о.(„Службени
гласник Републике Србије“ број 110/07,118/14), Београд, директор привредног друштва „Просветни
преглед“ д.о.о. доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР ЈП „Пошта Србије“, Таковска 2, Београд, по понуди која је код
наручиоца заведена под бројем 67/I oд 14.07.2017. године.
Укупна вредност која се уговара износи 7.400.000,00 динара. Услуга је ослобођења од
плаћања ПДВ-а.

Образложење
Наручилац је дана 14.06.2017. године, донео одлуку о покретању отвореног поступка јавне
набавке број 04/2017, за јавну набавку поштанских услуга.
За наведену јавну набавку Наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу УЈН
и сајту Наручиоца и упутио позив понуђачима за подношење понуда дана 14.06.2017. године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда.
Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној
оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о сртучној оцени понуда бр. 241/III од 28.07.2017. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:

1) Подаци о јавној набавци:
Поштанске услуге
Предмет јавне набавке
04/2017
Редни број јавне набавке
Подаци из плана јавних набавки
oдносно из финансијског плана: (укупно 7.400.000,00 динара)
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) - 7.400.000,00 динара
Вреднос уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) - 7.400.000,00 динара
Вреднос уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) - 7.400.000,00 динара
2)Укупан број поднетих понуда:
Број благовремено пристиглих понуда: 3 понуда
Р.бр. Заводни број
Назив понуђача
1.
67/I
ЈП „Пошта Србије“, Таковска 2, Београд

Датум и сат пријема
14.07.2017.
14:25

Број неблаговремених пристиглих понуда: нема
3) Назив, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлог за њихово одбијање
Нема.
4)Критеријум за оцењивање понуде је „најнижа понуђена цена“. Понуђачи су поднели следеће
цене:
Понуђач: ЈП „Пошта Србије“, Таковска 2, Београд
Критеријуми
Износ понуђене цене
Најнижа понуђена цена
5.870.432,00 динара
УКУПНО ПОНДЕРА:

Пондера
/
/

- Рок извршења : у складу са чланом 31. Закона о поштанскимм услугама („Службени гласник РС“,
бр 18/05,30/10 и 62/14
- Рок плаћања: 30 дана од исопстављене месечне фактуре
Понуђач је доставио меницу тражену конкурсном документацијом.
Комисија оцењује да је предметна понуда прихватљива.

5)Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор:
На основу прегледа, стручне оцене понуда и критеријума најниже понуђене цене, Комисија
предлаже да се уговор додели понуђачу додели ЈП „Пошта Србије“, Таковска 2, Београд, која је код
наручиоца заведена под бројем 67/I oд 14.07.2017. године.
ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ је 5.870.432,00 динара без ПДВ-а, услуга је ослобођена од плаћања ПДВ-а.

Директор наручиоца прихватио је Извештај и предлог Комисије за јавну набавку штампе
производа са тврдим повезом за средње образовање и домове ученика о додели уговора, те је на
основу законског овлашћења донео одлуку као и изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права у року од
десет дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.

Директор
Горан Павловић
–––––––––––––––––––––

