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Дел. број 273
Дадум: 26.05.2015.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) и
Извештаја комисије за јавну набавку услуга- заштита имовине, бр.250/2015 од
11.05.2015.. године в.д. директора Библиотеке „Димитрије Туцовић“ доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

I Редни број ЈНМВ 03/2015 - набавка услуга- заштита имовине

Бира се као најповољнија понуда понуђача за јавну набавку мале вредности услуга –
заштита имовине, редни број ЈНМВ 03/2015

Најповољнија понуда је понуда понуђача Тим Алфа, Лазаревац заведена под
деловодним бројем 245 од 08.05.2015. год, по Јавном позиву објављеном на Порталу
јавних набавки и Позиву за подношење понуда број 234/2015 од 29.04.2015.

II Одлуку доставити понуђачу у року од три дана од дана доношења исте.



Образложење:

1. Назив и адреса наручиоца:

Библиотека “Димитрије Туцовић“ , Лазаревац

Наручилац је дана 28.04.2015. године донео Одлуку број 228/2015 о покретању
поступка јавне набавке мале вредности услуга- заштита имовине редни број JНМВ
03/2015 .

2. Предмет и вредност уговора о јавној набавци

а) Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга- заштита имовине,

3. Подаци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку

а) Извор средстава: буџет Града Београда за 2015. годину

б) Позиција- конто: 421323

4.Процењена вредност јавне набавке износи 1.039.291,76 динара динара без пдв:

5.Вредност уговора о јавној набавци износи 1.010.160,00 динара без пдв-а.



По Јавном позиву објављеном на Порталу јавних набавки и Позиву за подношење
понуда број 234/2015 од 29.04.2015. године, благовремено тј. до дана 08.05.2015.
године до 14,00 часова примљено је 2 понуде:

Редни
број

Назив или шифра
понуђача

Број под којим
је понуда
заведена

Датум пријема Час

1. Добергард д.о.о, Београд 240 05.05.2015. 0947

2. Тим Алфа, Лазаревац 245 08.05.2015. 0845

Неблаговремених понуда нема.

Комисија за јавне набавке спровела је поступак јавног отварања понуда за предметну
набавку дана 08.05.2015. године.

Комисија за јавне набавке је дана 11.05.2015. године саставила Извештај о стручној
оцени понуда, у коме је констатовала следеће:

7. Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

а) ) Као неодговарајуће одбијене су понуде понуђача: /

б) Као неприхватљивe одбијенe су понуде понуђача: Добергард д.о.о, Београд

8. Начин примене методологије доделе пондера:

Додела пондера извршена је сходно методологији утврђеној конкурсном
документацијом,тако да су понуђачи који су доставли прихватљиве и одговарајуће
понуде оцењивани и рангирани на следећи начин: /

Критеријум за оцењивање понуда је: најнижа понуђена цена .






