Наручилац

ПУ “ НАТА ВЕЉКОВИЋ“

Адреса

Босанска 21, Крушевац

Број поступка

ЈНМВ 1.1.2 /2020

Број одлуке

OД 1.1.2/2020

Датум

27.02.2020.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12,
14/2015 и 68/2015 ), и Извештаја о стручној оцени понуда број И 1.1.2/2020, Директор
ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац доноси:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У поступку јавне набавке добара ЈНМВ 1.1.2 /2020– НАБАВКА ДЕЧЈИХ
КРЕВЕТИЋА
Уговор се додељује понуђачу: „PERTINI TOYS“doo – Beograd, матични број:
20086939
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у
року од три дана од дана доношења.
Образложење
Наручилац је дана 12.02.2020.године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности бр. ЈНМВ 1.1.2 /2020, за јавну набавку добара – ДЕЧЈИ
КРЕВЕТИЋИ , (Ознака из општег рачника набавке: 39143116- Креветац) и објавио позив за
подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, и на интернет страници
Установе www.nataveljkovic.edu.rs.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелe су 3
понуде.
Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је
сачинила Извештај о стручној оцени понуда у коме је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке:
Редни број јавне набавке:
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)

2) Основни подаци о понуђачима:
У поступку је учествовало 3 понуђача и то:
„ITRO COOP“doo – Arilje, матични број: 20699809
„PERTINI TOYS“doo- Beograd, матични број: 20086939
„ SIT SISTEMS“ doo- Beograd, matični broj: 20604000

ДЕЧЈИ КРЕВЕТИЋИ
ЈНМВ 1.1.2/2020
625.000,00 дин

3) Подаци о одбијеним понудама:
Број под којим је
понуда заведена

Разлози за одбијање понуде

Подносилац понуде

707

„SIT SYSTEMS“doo- Beograd

733

„ITRO COOP“doo - Arilje

- Понуђени артикал поседује
другачије димензије од
тражених, а у свом саставу има и
ограду ( није тражена), те се
може констатовати да не
одговара техничкој
спецификацији.
-Приложени атести односе се на
тест безбедности а не на
здравствену исправност, како је
тражено у конкурсној
документацији (додатни услови)
- Из достављене понуде се може
закључити да понуђени
креветићи немају припадајуће
ротирајуће точкове, што се може
видети и у достављеној анализи
на стр.8/11, као и на приложеној
слици.

4) Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
5) РАНГ ЛИСТА понуђача :
Понуђена цена без
ПДВ-а

Назив
понуђача
„PERTINI TOYS“doo- Beograd

1.
2.
3.

620.862,00

-

-

-

-

Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда у јавној набавци
бр. ЈНМВ 1.1.2/2020- НАБАВКА ДЕЧЈИХ КРЕВЕТИЋА , је понуда број 708 од
20.02.2020. понуђача „PERTINI TOYS“doo – Београд, те комисија предлаже наручиоцу
доделу уговора.
Директор Установе је прихватио предлог Комисије за јавне набавке , те је на
основу законског овлашћења донео одлуку о додели уговора .
Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објаве на Порталу јавних набавки.

Директор :
Весна Живковић, спец.струк.васпитач

