АКАДЕМИЈА ПОСЛОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - БЕОГРАД

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“ Републике Србије, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/142, од 22.04.2019.
године, в.д. председник Академије пословних струковних студија, др. проф. Саша Бован, дана
24.04.2019. године, доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ЈНМВ 01/2019
Пиће за бифе Академије (ознака у ОРН 1500000)

Уговор по ЈНМВ 01/2019, - храна, пиће и сродни производи – пиће за бифе Академије
додељен је, понуђачу – UG SOLUTIONS из Београда, Миливоја Перовића број 7 који је поднео
самосталну понуду заведену код Наручиоца под бројем
01-30/104, од 15.04.2019. године.
Образложење
Наручиоц је дана 11.02.2019. године донео Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности
број ЈНМВ 01/2019- храна, пиће и сродни производи – пиће за бифе Академије (ознака у ОРН
15000000). Позив и Конкурсна документација објављени су на Порталу управе јавних набавки и
на интернет страници Наручиоца дана 05.04.2019. године.
Комисија за спровођење јавне набавке је прикупила понуде, размотрила их и сачинила Извештај
о стручној оцени понуда, број 01-30/142, од 22.04.2019. године у коме је констатовано следеће:
1) Врста поступка: јавнa набавкa мале вредности
2) Врста предмета јавне набавке: добра
3) Подаци о јавној набавци добара:
Предмет
Набавка добара мале вредности
Назив и ознака из oпштег речника набавке Храна, пиће и сродни производи, пиће за бифе
Академије (ОРН 15000000)
Укупна процењена вредност без ПДВ-а
2.700.000,00
Подаци из Финансијског плана
Број 01-2/3-1, од 22.01.2019. године
Подаци из Плана набавки
Број 01-2/4-1, позиција 1.4., од 22.01.2019. године
Број јавне набавке
ЈНМВ 01/2019
4) Укупан број благовремено поднетих понуда: 4 (четири) понуде.
5) Благовремене понуде:
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.

Назив понуђача
UG SOLUTIONS, Београд, Миливоја Перовића 7, 01-30/104, од 15.04.2019. године
АЛБИКО ДИСТРИБУЦИЈА, Београд, Вилине воде 6/1, 01-30/105, од 15.04.2019. године
ДЕСПАН Д.О.О., Коренита, Троношки пут бб, 01-30/106 од 15.04.2019. године
ПРО- КОМЕРЦ Д.О.О., Београд, Улица Водоводска број 158, 01-30/109 од 15.04.2019.
године

6) Неблаговремених понуда: није било
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7) Од благовремено поднетих понуда, непотпуних понуда било је 3 (три) и то:
7.1. Понуђач под ред. бр. 2, АЛБИКО ДИСТРИБУЦИЈА, Београд, није доставио потписан
модел уговора и тражене узорке из конкурсне документације ЈНМВ 01/2019, број 01/30/73 од
05.04.2019. године.
Понуђач под ред. бр.2 понудио је цену без ПДВ-а од: 1.911.130,80 динара.
Из наведеног разлога понуда овог Понуђача не може се прихватити.
7.2. Понуђач под ред. бр. 3, ДЕСПАН Д.О.О., Коренита, није доставио попуњени образац
понуде (понуда није садржавала елементе: попуњене ставке од редног броја 2 до броја 46, рок и
начин плаћања, рок испоруке и рок важења понуде), модел уговора, доказе о испуњавању
додатних услова и није доставио тражене узорке (од редног броја 2 до броја 46) из конкурсне
документације ЈНМВ 01/2019, број 01/30/73 од 05.04.2019. године.
Понуђач под редним бројем 3 понудио је цену без ПДВ-а од: 89.842,50 динара.
Из наведеног разлога понуда овог Понуђача не може се прихватити.
7.3. Понуђач под ред.бр. 4, ПРО- КОМЕРЦ – Д.О.О., Београд, доставио је тражене узорке
из конкурсне документације ЈНМВ 01/2019, број 01/30/73 од 05.04.2019. године и то са следећим
недостацима:
- узорак под редним бројем 10, достављен сок боровнице и ароније уместо само боровнице
- узорак под редним бројем 20, мешавина биљних чајева није садржала тражене састојке,
- узорак под редним бројем 25, није достављена тражена количина,
- узорак под редним бројем 26, достављен неодговарајући узорак,
- узорак под редним бројем 46, достављен узорак са не одговарајућим карактеристикама.
Понуђач под редним бројем 4 понудио је цену без ПДВ-а од: 1.787.827,00 динара
Из наведеног разлога понуда овог Понуђача не може се прихватити.
Из разлога наведених у тачкама 7.1, 7.2. и 7.3. понуде понуђача: АЛБИКО ДИСТРИБУЦИЈА,
Београд, ДЕСПАН Д.О.О., Коренита и ПРО - КОМЕРЦ – Д.О.О., Београд су
НЕПРИХВАТЉИВЕ.
8) Mишљење комисије о резултатима учешћа у понудама по Конкурсној документацији:
Комисија сматра да је Конкурсна документација за јавну набавку број ЈНМВ 01/2019, као и
остала документација везана за ову јавну набавку објављена на Порталу јавних набавки,
објављена у складу са Законом о јавним набавкама.
9) Критеријум за оцењивање понуда је: најнижа понуђена цена, без ПДВ-а.
10) Рангирање понуда према критеријумима:
Након разматрања понуда Комисија констатуje да Понуђач „UG SOLUTIONS “ из Београда,
Миливоја Перовића 7 – понуда која је поднета у складу са објављеном Конкурсном
документацијом
и
понуђена
цена
износи:
2.698.370,00
(двамилионашестстотинадеведесетосамхиљадатристотинеседамдесет и 00/100) динара

11) Назив понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија за спровођење ове јавне набавке, после стручне оцене понуда, констатује да је
најповољнија понуда Понуђача „UG SOLUTIONS “ из Београда, Миливоја Перовића 7, па
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предлаже в.д. председнику да са наведеним понуђачем закључи Уговор о набавци добара
која су предмет ове јавне набавке.

`
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке понуђач може да поднесе захтев за
заштиту права Наручиоцу, а копија захтева се истовремено доставља Републичкој комисији
за заштиту права понуђача, у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове Одлуке на порталу
Управе јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

в.д. Председник
_____________________
проф. др Саша Бован

У Београду, 24.04.2019. године

Одлуку доставити :
- сараднику за јавне набавке
- архиви
Одлуку објавити :
- на Порталу јавних набавки
- на интернет страници Академије
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