Брпј: 020-1726/7
Дана: 05.10.2015. гпдине
Нa oснoву шлaнa 108. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa („Службени гласник РС“, брпј 124/12 и
14/15 и 68/15), дeкaн Teхнoлoщкoг фaкултeтa Нoви Сaд дпнпси

OДЛУКУ П ДПДЕЛИ УГПВПРА
У ПТВПРЕНПМ ПOСTУПКУ НAБAВКE ДПБАРА
УРЕЂАЈ ЗА ПРЕЦИЗНП РЕЗАОЕ МЕТАЛПГРАФСКИХ УЗПРАКА
СА ПРИПАДАЈУЋИМ ПРИБПРПМ И МАТЕРИЈАЛПМ
ШИФРА: ПППР-19/15
УГOВOР СE ДOДEЉУJE ПOНУЂAЧУ MAX LAB DОО BЕОGRАD, са седищтем у Бепграду, Мире
Пппаре брпј 112, ппнуда брпј: 09291/15 пд 29.09.2015. гпдине кoд нaрушиoцa зaвeдeнa пoд
брojeм: 020-1918 пд 01.10.2015. гпдине. Вреднпст дпдељенпг угпвпра изнпси 1.057.830,00 динара
без ПДВ-а.
Овај ппнуђаш је ппнуду ппднеп сaмoстaлнo.
Oбрaзлoжeоe
Нaрушилaц je дaнa 31.08.2015. гoдинe дoнeo Oдлуку o пoкрeтaоу пoступкa jaвнe нaбaвкe,
брoj 020-1726, за јавну набавку дпбара – Уређај за прецизнп резаое металпграфских узпрака са
припадајућим прибпрпм и материјалпм, щифра: ОППР 19/15.
Пoзив зa пoднoщeоe пoнуда и Кпнкурсна дпкументација oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних
нaбaвки и интeрнeт стрaници нaрушиoцa дaнa 01.09.2015. гoдинe.
Нaкoн спрoвeдeнoг пoступкa oтвaрaоa пoнудa и сaшиоaвaоa Зaписникa o oтвaрaоу
пoнудa брoj 020-1726/5 oд 02.10.2015. гoдинe, Кoмисиja зa jaвну нaбaвку (дaљe: Кoмисиja) je
приступилa струшнoj oцeни пoнудa, дaтoj у Извeщтajу п струшнпј пцени ппнуда брпј 020-1726/6 oд
02.09.2015. гoдинe.
У Извeщтajу o струшнoj oцeни пoнудa Кoмисиja je кoнстaтoвaлa слeдeћe:
1. Прeдмeт и прoцeоeнa врeднoст jaвнe нaбaвкe:
Прeдмeт jaвнe нaбaвкe je набавка дпбара – Уређај за прецизнп резаое металпграфских
узпрака
са припадајућим прибпрпм и материјалпм.
Нaзив и oзнaкa из oпщтeг рeшникa нaбaвки: Алатне мащине за пбраду камена, керамике,
бетпна или стакла - 42641000.
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Укупна прпцеоена вреднпст јавне набавке, без пбрашунатпг ппреза на дпдату вреднпст,
изнпси 1.086.666,66 динара.
2. Пoдaци из плaнa нaбaвки кojи сe oднoсe нa прeдмeтну jaвну нaбaвку:
Средства за предметну набавку предвиђена су у Шестпј измени и дппуни Финансијскпг
плана Технплпщкпг факултета Нпви Сад за 2015. гпдину, брпј: 020-1678 пд 21. августа 2015.
гпдине:
у пквиру дела 512600 – Опрема за пбразпваое, науку, културу и сппрт; кпнтп 512621 –
Опрема за науку, планирани изнпс на кпнту за 2015. гпдину је 11.320.000,00 динара, изнпс на
кпнту за предметну набавку 1.150.000,00 динара. Извпр финансираоа 01 – прихпди из бучета, и
у пквиру дела 426500 – Материјали за пшуваое живптне средине и науку; кпнтп 426591 –
Остали материјал за пшуваое живптне средине и науку, планирани изнпс на кпнту за 2015. гпдину
је 634.000,00 динара, изнпс на кпнту за предметну набавку 154.000,00 динара. Извпр
финансираоа 01 – прихпди из бучета.
Набавка наведених дпбара предвиђена је Шестпм изменпм и дппунпм Плана јавних
набавки и плана набавки на кпје се закпн не примеоује Технплпщкпг факултета Нпви Сад за 2015.
гпдину, брпј: 020-1679 пд 21. августа 2015. гпдине, ппд називпм Уређај за прецизнп резаое
металпграфских узпрака
са припадајућим прибпрпм и материјалпм. Редни брпј јавне набавке за текућу гпдину: 1.1.34.
Разлпг и пправданпст: Набавка се планира ради унапређеоа пснпвне делатнпсти
Факултета, унапређеоа науке и реализације прпјекта HEROMAT.
3. Oдступaоa oд плaнa нaбaвки сa oбрaзлoжeоeм: /
4. Рaзлoзи и oкoлнoсти кoje oпрaвдaвajу примeну пoступкa мaлe врeднoсти: /
5. Oснoвни пoдaци o другoм нaрушиoцу сa кojим сe спрoвoди пoступaк jaвнe нaбaвкe:
Нарушилац не спрпвпди ппступак јавне набавке са другим нарушипцем.
6. Блaгoврeмeнo, oднoснo дo дана 02.10.2015. гoдинe дo 09,00 шaсoвa примљeна је 1 (једна)
пoнуда и тп.

Ред.
бр.

Брoj пoд кojим je
пoнудa зaвeдeнa

Нaзив и сeдищтe пoнуђaшa

Дaтум приjeмa

Чaс
приjeмa

1.

020-1918

MAX LAB DОО BЕОGRАD
Мире Пппаре 112
11030 Бепград

01.10.2015.

12,10

7. Пoнудe кoje су oдбиjeнe, рaзлoзи зa оихoвo oдбиjaоe и пoнуђeнa цeнa тих пoнудa: /
8. Критeриjум зa дoдeлу угoвoрa:
Критеријум за дпделу угпвпра за предметну јавну набавку је најнижа ппнуђена цена.
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9. Рaнг листa прихвaтљивих пoнудa примeнoм критeриjумa зa дoдeлу угoвoрa:
Ред.
бр.

Нaзив и сeдищтe пoнуђaшa

Ппнуђена цена
(динара без ПДВ-а)

1.

MAX LAB DОО BЕОGRАD
Мире Пппаре 112
11030 Бепград

1.057.830,00

10. Пoнуђaш кojeм сe дoдeљуje угoвoр:
Кпмисија, ппсле струшне пцене ппнуда, кпнстатује да је нajпoвoљниja пoнудa ппнуђаша
MAX LAB DОО BЕОGRАD, са седищтем у Бепграду, Мире Пппаре брпј 112, ппнуда брпј: 09291/15 пд
29.09.2015. гпдине кoд нaрушиoцa зaвeдeнa пoд брojeм: 020-1918 пд 01.10.2015. гпдине, шија
пoнуђeнa цена изнпси 1.057.830,00 динара без ПДВ-а, тe прeдлaжe пдгпвпрнпм лицу нaрушиoца
дa пвпм ппнуђашу дoдeли угoвoр.
Овај ппнуђаш је ппнуду ппднеп сaмoстaлнo.
Одгпвпрнп лице Нарушипца прихватилп је предлпг Кпмисије, те је на пснпву закпнскпг
пвлащћеоа дпнелп Одлуку п дпдели угпвпра, кап у дисппзитиву.

ПOУКA O ПРAВНOM ЛEКУ:
Прoтив oвe oдлукe пoнуђaш мoжe
пoднeти зaхтeв зa зaщтиту прaвa у рoку
oд десет дaнa oд дaнa оeнoг
пбјављиваоа на Ппрталу јавних
набавки. Зaхтeв сe пoднoси Нарушипцу,
a кппија се истпвременп дпставља
Рeпублишкoj кoмисиjи зa зaщтиту прaвa
у пoступцимa jaвних нaбaвки.

Одгпвпрнп лице
______________________________
Прпф. др Радпмир Малбаща
декан Факултета
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