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Број: 15-11/5
Датум: 20.04.2021. год.
Редни број набавке: 06/2021 (добра)

На основу члана 36. Правилника o ближем уређивању поступка јавне набавке Јавног предузећа
„Ужице развој“ Ужице број 07-21 од 28.01.2021.године и Извештаја о стручној оцени понуда број
15-11/4 од 20.04.2021. године, директор ЈП „Ужице развој“ Ужице доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за набавку (добра) број 06/2021

Додељује се уговор о набавци (добра) број 06/2021 „Набавка ситног инвентара“, понуђачу
„Printer servis“, Кнеза Лазара 7, Ужице (број понуђача 13 од 14.04.2021. године), са понуђеном
ценом 79.930,00 без пдв-а, односно 95.916,00 динара са ПДВ-ом.

Образложење

Наручилац, ЈП „Ужице развој“ Ужице је дана 13. 04. 2021. године донео Одлуку о
покретању поступка набавке добара за 2021. годину број 15-11, за јавну набавку (добра) бр 06/2021
„Набавка ситног инвентара“.
За наведену набавку Наручилац је дана 13. априла 2021. године објавио позив за
подношење

понуда

и

конкурсну

документацију

на

интернет

страници

Наручиоца

www.uerazvoj.uzice.rs
Позив за подношење понуда Наручилац је, после истраживања тржишта и сачињене листе
потенцијалних понуђача, бр. 15-11/1, од 13.04.2021. године, дана 13. априла 2021. године послао на
три адресе: „Biro sistem team“д.о.о., Лазара Мутапе бр. 2, Ужице,„Папир промет“д.о.о., Немањина бр.
68, Ужице,„Printer servis“, Кнеза Лазара 7, Ужице.
До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца је приспело 3 (три) понуде.
Комисија за набавкe образована решењем бр.07-61 од 17.02.2021. године спровела је
поступак отварања понуда у пословним просторијама ЈП „Ужице развој“ Ужице, ул. Вуколе Дабића
број 1-3, дана 20. априла 2021. године са почетком у 12:00 часова о чему је сачињен Записник о
отварању понуда број 15-11/3 од 20. априла 2021. године.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 15-11/4 од 20.04.2021. године, Комисија за
набавкe је констатовала следеће:
1)

Предмет набавке: „Набавка ситног инвентара“, (добра) бр. 06/2021

2)

Редни број набавке у плану набавки: 2.1.4

3)

Процењена вредност набавке: 80.000,00 динара (без ПДВ-а).

4)

Основни подаци о понуђачима:
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Благовремено тј. до дана 20.04.2021. године до 11:00 часова пристигло је укупно три понуде и то:
Број понуде

Време

Назив понуђача

Датум пријема

05-27

„Printer servis“, Кнеза Лазара 7, Ужице

19.04.2021.

08,45

05-28

„Biro sistem team“д.о.о., Лазара Мутапе бр. 2,
Ужице

19.04.2021.

09,15

05-29

„Папир промет“д.о.о., Немањина бр. 68, Ужице

19.04.2021.

09-30

заведен код
Наручиоца

пријема

Неблаговремених понуда није било.
5)

Комисија за набавкe је спровела поступак прегледа и оцене понуда и утврдила следеће:
• Понуда заведена код Наручиоца под бројем 05-27 од 19.04.2021. године понуђача „Printer
servis“, Кнеза Лазара 7, Ужице (број понуђача 13 од 14.04.2021. године) је финансијски
исправна и одговара техничким захтевима и спецификацијама датим у тендерској
документацији.
• Понуда заведена код Наручиоца под бројем 05-28 од 19.04.2021. године понуђача „Biro sistem
team“д.о.о., Лазара Мутапе бр. 2, Ужице (број понуђача 194-04 од 19.04.2021. године) није
финансијски исправна и не одговара техничким захтевима и спецификацијама датим у
тендерској документацији.
• Понуда заведена код Наручиоца под бројем 05-29 од 19.04.2021. године понуђача „Папир
промет“д.о.о., Немањина бр. 68, Ужице (број понуђача 127/21 од 17.04.2021. године) није
финансијски исправна и не одговара техничким захтевима и спецификацијама датим у
тендерској документацији.
•

6)

Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда:
Број под
којим је
понуда
заведена

Подносилац понуде

05-28

„Biro sistem team“д.о.о.,
Лазара Мутапе бр. 2, Ужице

05-29

„Папир промет“, ул.
Немањина бр.68, Ужице

Разлози за одбијање
понуде
Понуђена цена прелази
износ процењене
вредности набавке.
Понуђена цена прелази
износ процењене
вредности набавке.

Понуђена цена (без
ПДВ-а)

89.026,00

80.295,00

7)
Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на
који је утврђена та цена:
Нема
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