18/2017
09. 05. 2017.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и
68/15), директор Установе културе од националног значаја Народни музеј Чачак, дана 9.5.2017.
године, доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга, ЈН број 2
Уговор се додељује понуђачу Графичка радионица „Артера“ доо Чачак, са седиштем у
Чачку , у ул. Светог Саве бр. 15, бр. понуде 15/17 од 9 .5.2017. године са понуђеном ценом у
износу од 107.070,00 динара без ПДВ-а, у поступку јавне набавке мале вредности, бр. 2, која има
за предмет: припрему, дизајн и штампање каталога, диплома и позивница за 34. дечји мајски
салон на тему „Време путовања“.
образложење
Наручилац је дана 26 .4.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке,
бр.2.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација су објављени на Порталу јавних
набавки и на интернет страници наручиоца, дана 28.4.2017. године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда,
број 16/2017 од 9.5.2017. године, Комисија за јавну набавку (у даљем тексту:Комисија) је
приступила стручној оцени понуда и у Извештају о стручној оцени понуда бр. 17./2017. од
9.5.2017.године је констатовала следеће:
1.Предмет јавне набавке је услуга: припрема, дизајн и штампање каталога, диплома и позивница,
за 34. дечји мајски салон на тему „Време путовања“, ЈН број 2, под редним бројем из Плана
(јавних) набавки 1.2.1. за 2017.годину.
2.Назив и ознака из општег речника набавки 79810000 - услуге штампања.
3.Процењена вредност јавне набавке је: 108.333,00 динара.
4.Наручилац је позвао следеће понуђаче да доставе понуду:




Графичка радионица „Артера“ доо. - Чачак
ГС „Тачка“ – Чачак
„Графичар“- Горјани -Ужице
5.Понуђачи који су доставили понуде и основни подаци о њима:
Р.б. Назив и седиште понуђача / Назив и седиште понуђача Назив и седиште
шифра понуђача
из групе понуђача
подизвођача
1.
Графичка радионица „Артера“

доо - Чачак
6.Понуде које су одбијене, разлози за одбијање и понуђене цене тих понуда: нема одбијених
понуда.
7.Разлози за одбијање понуде због неуобичајено ниске цене: /
8Начин примене методологије доделе понедера:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
9.Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Р.б.
Назив и седиште понуђача / шифра понуђача
Понуђена цена
Графичка радионица „Артера“ доо - Чачак
107.070,00
1.
динара (без ПДВ-а)
10.Назив понуђача кога комисија предлаже за доделу уговора у поступку јавне набавке мале
вредности: Графичка радионица „Артера“ доо - Чачак, са седиштем у Чачку , ул. Светог Саве бр.
15, бр. понуде : 15/17 од 9.5.2017. године, по критеријуму најниже понуђене цене: Комисија
констатује да је једина пристигла понуда истовремено и најповољнија понуда и то од стране
понуђача : Графичка радионица „Артера“ доо - Чачак , са седиштем у Чачку, ул. Светог Саве бр.
15, бр. понуде: 15/17 од 9.5.2017. године са понуђеном ценом у износу од 107.070,00 динара
без ПДВ-а..
На основу свега напред наведеног, а по предлогу комисије, наручилац је одлучио као у
изреци ове одлуке.
Правна поука: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту
права у року од 5 дана од дана објављивања исте на Порталу Управе за јавне набавке и инетернет
страници наручиоца.Захтев за заштиту права у поступцима јавних набавки се предаје наручиоцу и
и истовремено се копија подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних
набавки.
Директор
Делфина Рајић

