РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
УСТАНОВА КУЛТУРЕ "ПАЛИЛУЛА"
Београд, Митрополита Петра бр.8
01.03.2016. године
Београд

Директор Установе културе „Палилула“, поводом Извештаја Комисије за јавне набавке о стручној
оцени понуда за ЈНМВ – набавка услуга штампања улазница – бр.1/16-4, са предлогом Одлуке о додели
уговора - од 26.02.2016.године, члана 108. став 1 Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и на основу овлашћења садржаних у чл.15. Статута УК Палилула, дана 01.03.2016.године
доноси

ОДЛУКУ
У поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – Услуге штампања улазница бр.1/16-41
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу „МЕХАНОПРИНТ“ ДОО ПОЖЕГА, Пожега, улица Годовички пут
бб, понуда бр.7/34 од 23.02.2016. год.
Цена за понуђену услугу штампања улазница за штампу 3/0 за 60.000 комада је 21.600,00 динара
без ПДВ-а, а 25.920,00 динара са ПДВ-ом, односно за услугу штампања улазница за штампу 3/1 за
60.000 комада улазница је 25.800,00 динара без ПДВ-а, укупно за обе врсте улазница за по 60.000
комада износи 47.400,00 динара без ПДВ-а, а 56.880,00 динара са ПДВ-ом.
Са понуђачем из става 1. ове Одлуке закључиће се уговор о јавној набавци којим ће се регулисати
међусобна права и обавезе.

Образложење
Одлуком директора Установе културе „Палилула“, број 7/19 од 05.02.2016. год. покренут је поступак
јавне набавке мале вредности за набавку услуга –Услуга штампања улазница. Решењем број 7/20 од
05.02.2016. год. формирана је Комисија за јавну набавку мале вредности (у даљем тексту: Комисија).
Процењена вредност јавне набавке је 750.000,00 динара без ПДВ-а.
За наведену јавну набавку Наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Комисија је спровела поступак јавног отварања понуда и доставила директору Установе културе
„Палилула“ Записник о отварању понуда и Извештај о стручној оцени понуда са предлогом Одлуке о додели
уговора, у којима је наведено да је дана 24.02.2016. године спровела поступак јавног отварања понуда, а у
складу са позивом за подношење понуда и захтевима Наручиоца из конкурсне документације.
Благовремено, односно до дана 24.02.2016. године до 11,00 часова, на адресу Наручиоца пристигло
је 5 (пет) понуда и то:
1) СЗГР „РБС ПРЕСС“, Београд ул. 17.октобра 108, 11000 Београд - понуда бр. 7/33 од
22.02.2016. год. у 11.00 часова
2) "МЕХАНОПРИНТ“ ДОО, Пожега, ул.Годовички пут бб, 31210 Пожега - понуда бр7/34
23.02.2016. год. у 09.00 часова

од

3) "ГРАФИЦОМ УНО" ДОО, Београд ул.Омладинских бригада 65, 11070 Нови Београд - понуда
бр. 7/35 од 23.02.2016. год. у 10.15 часова
4) Издавачко предузеће ЕПОХА доо, Пожега, ул.Бакноница бб, 31210 Пожега – понуда бр.7/36
од 24.02.2016. године у 09.45 часова
5) СД ПРЕСС ДОО Смедерево,ул. Цвијићева 7/25, 11300 Смедерево, понуда бр.7/37 од
24.02.2016. године у 09.45 часова

Сходно члану 104. Закона о јавним набавкама, сачињен је Записник о отварању понуда.
Комисија је констатовала да је Понуђач према датој конкурсној документацији дао следећу понуду:
Укупна цена за услуге штампања улазница за
штампу 3/0 за 60.000 комада 21.600,00 динара без ПДВ, за штампу улазница 3/1 за
60.000 комада 25.800,00 динара без ПДВ-а, укупно за обе врсте улазница за по
60.000 комада износи 47.400,00 динара без ПДВ-а, рок плаћања је 15 дана од дана
достављања фактуре за претходни месец и месечног извештаја са радним листама,
рок за отклањање рекламација је 5 (пет) дана од дана сачињавања записника о
рекламацији, понуда важи 60 дана од дана отварања понуда, услуга се врши од
дана потписивања уговора и обухвата буџетски период од две буџетске године,
односно 2016. годину и јануар – фебруар 2017. године.
Неблаговремених понуда није било.
Дана 25.02.2016. године, Комисија je одржала састанак, вршила преглед достављенe понудe и
констатовала је да је пристигла понуда одговарајућа и прихватљива.
Комисија предлаже да се понуда понуђача "МЕХАНОПРИНТ“ ДОО, Пожега, ул. Годовички пут бб,
31210 Пожега - понуда бр. 7/34 од 23.02.2016. године прихвати као благовремена, одговарајућа и
прихватљива према критеријуму најниже понуђене цене за предметну јавну набавку.
Наручилац је прихватио предлог Комисије и донео Одлуку о додели уговора понуђачу
"МЕХАНОПРИНТ“ ДОО, Пожега, ул. Годовички пут бб, 31210 Пожега.
На основу изложеног донета је Одлука као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке понуђач може Наручиоцу
поднети захтев за заштиту права у року од 5
дана од дана пријема исте.

УК ПАЛИЛУЛА

..........................................
Владимир Јездимировић, директор

Доставити:
- Књиговодственој агенцији Установе
- За документацију

