На основу члана 108 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС“ број 124/12) и
Извештаја комисије о стручној оцени понуда број 02-182 од 06.06.2016..године, доноси се

О Д Л У К А
о додели уговора

У јавној набавци мале вредности услуге-текуће одржавање објекта,бира се као
најповољнија понуда понуђача ТАК Д.О.О - Звечан ,заведена код понуђача број 02-180 од
03.06.2016.године, са којим ће у складу са прихваћеним моделом уговора закључити уговор о
јавној набавци услуга.
О б р а з л о ж е њ е

На основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности број 02-165 од
18.05.2016..године,спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци услуга у поступку
јавне набавке мале вредности, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, број 124/12).
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

•
•
•
•
•
•
•
•

Назив наручиоца: „Висока техничка школа струковних студија Звечан“
Адреса наручиоца:Нушићева бр.6 Звечан
Редни број јавне набавке:1/ 2016
Предмет јавне набавке: Набавка услуга-текуће одржавање објекта.
Врта поступка: Јавна набавка мале вредности
Подаци о ЈН из плана набавки: Набавка услуга-текуће одржавање објекта.
Процењена вредност без ПДВ-а: 799.760,00 динара
Критетијум избора најповољније понуде:најнижа понуђена цена.

Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ,ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:
1. Позив за достављање понуда:
У складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама Позив за достављање понуда у
поступку јавне набавке мале вредности број 02-167 од 20.05.2016..године, објављен на
Порталу и Интернет адреси наручиоца www.vts-zvecan.edu.rs

Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда ,заккључно дана
03.06.2016.године до 12 часова.

2. Приспеле понуде понуђача:
Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема:
Табела 1.
Редни
број

Назив, седиште и облик
организовања понуђача

1.

ТАК Д.О.О-Звечан

Број под којим
је понуда
заведена
02-180

Датум
подношења
понуде
03.06.2016.

Време
11:55

Неблаговремене понуде поднели су следећи понуђачи:Није било.
Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање
понуда,тачније дана 03.06.2016..године са почетком у 12.15 часова, а окончан је истог дана у
12:45 часова.
Отварању понуда
достављен на лицу места.

присуствовао је представник понуђача,коме је записник

3. Преглед и оцена понеде:
После отварања понуда Комисија је дана 06.06.2016.године извршила детаљан преглед и
стручну оцену понуда и утврдила следеће:

Исправне и прихватљиве понуде су:
1.

Понуда број 02-180 од 03.06.2016 годинеТАК Д.О.О -Звечан,улица Проте Стојана
бр.4 Звечан
- понуђена цена без ПДВ-а: 799.760,00 динара

Наведена понуда у потпуности испуњава све обавезне елементе и додатне услове
из Закона о јавним набавкама, конкурсне документације и све техничке спецификације.
Других понуда није било.

4.Рангирање исправних и прихватљивих понуда:

На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума
најниже понуђене цене, извршено је рангирање свих исправних и прихватљивих понуда:
Редни
број

ПОНУЂАЧ

БРОЈ ПОНУДЕ
из табеле 1

Понуђена цена
без ПДВ-а

Уговорена
вредност

1.

ТАК Д.О.О-Звечан

02-180

797.400,00,

797.400,00

5 .Предлог комисије за јавну набавку:
На основу члана 108 закона о јавним набавкама „ СЛ.ГласникРС“ број 124/12 а у
складу са стручном оценом понуда и извршеним рангирањем исправних и
прихватљивих понуда по критеријуму најниже цене,комисија је предложила наручиоцу
доношење одлуке о додели уговора о јавној набавци услуга-Текуће одржавање објекта
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1/2016, са понуђачем ТАК Д.О.О-Звечан чија је понуда број
02-180 од 03.06.2016.године, оцењена као исправна ,прихватљива и најповољнија у
поступку јавне набавке мале вредности.
На основу напред изведеног донета је Одлука као у диспозитиву

Дана 07.06.2016
у Звечану
ДИРЕКТОР
________________________
Др Милан Мишић,проф.с.р.

