СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
Отона Жупанчича 4
11070 Београд
Број: 01-1738
Датум: 26.06.2018. године

На основу члана 105. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) комисија за спровођење поступка јавне набавке добара –
ђачке униформе, за потребе Средње туристичке школе из Београда, ЈН бр. 1.1.2/18,
одређена Решењем бр. 01-1578 од 06.06.2018. године, саставља
ИЗВЕШТАЈ
о стручној оцени понуда
у поступку јавне набавке добара – ђачке униформе
ЈН бр. 1.1.2/18

1.- Назив и адреса наручиоца: Средња туристичка школа, Отона Жупанчича 4, 11070
Београд.
2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.1.2/18.
3.- Предмет јавне набавке: Набавка добара – ђачке униформе, за потребе Средње
туристичке школе из Београда.
4.- Назив из Општег речника набавки: Радна одећа.
5.- Ознака из Општег речника набавки: 18110000
6.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.
7.- Подаци у финансијском плану за 2018. годину: конто – 426129.
8.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 708.333,00 динара.
9.- Основни подаци о понуђачима:
На основу Плана јавних набавки за 2018. годину, директор Средње туристичке
школе из Београда, донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке, заводни бр.
01-1577 од 06.06.2018. године, за набавку добара – ђачке униформе, ознака и назив из
Општег речника набавки: 18110000 - Радна одећа, ЈН бр. 1.1.2/18.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана
14.06.2018. године на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца.
До истека рока за подношење понуда, 22.06.2018. године до 10.30 часова, на
адресу наручиоца приспела је 1 (једна) понуда следећег понуђача:

Редни
број

Број и датум
понуде
22/18
од 20.06.2018. год.

1.

Назив или шифра понуђача
„KVALITEKS“ D.O.O.,
Панчевачки пут 130, 11210
Београд

Датум пријема

Час
пријема

21.06.2018. год.

10.48

Неблаговремених понуда није било.
Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за спровођење
поступка јавне набавке, одређена Решењем бр. 01-1578 од 06.06.2018. године,
сачинила је Записник о отварању понуда бр. 01-1707 од 22.06.2018. године, а затим је
приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
10.- Приликом стручне оцене понуде, комисија за спровођење јавне набавке је
контролисала исправност пристиглих понуда и констатовала следеће:

Редни
број
1.

Назив или шифра понуђача

Стручна оцена

„KVALITEKS“ D.O.O.,
Панчевачки пут 130, 11210 Београд

Понуда је прихватљива.

11.- Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом ценом, после отварања
понуда:
1) „KVALITEKS“ D.O.O., Београд, понуђена цена………................571.750,00 дин.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Укупна цена са ПДВ-ом: 686.100,00 дин.
Јединична цена униформи за угоститељске техничаре -женска без ПДВ-а:
5.000,00 дин.
Јединична цена униформи за угоститељске техничаре -женска са ПДВ-ом:
6.000,00 дин.
Јединична цена униформи за угоститељске техничаре -мушка без ПДВ-а:
5.300,00 дин.
Јединична цена униформи за угоститељске техничаре -мушка са ПДВ-ом:
6.360,00 дин.
Јединична цена униформи за куваре-женска без ПДВ-а: 3.500,00 дин.
Јединична цена униформи за куваре-женска са ПДВ-ом: 4.200,00 дин.
Јединична цена униформи за куваре- мушка без ПДВ-а: 3.750,00 дин.
Јединична цена униформи за куваре- мушка са ПДВ-ом: 4.500,00 дин.
Рок плаћања: 30 (тридесет) дана.
Рок важења понуде: 30 (тридесет) дана.
Рок испоруке: 30 (тридесет) дана.
Гарантни период: 12 (дванаест) месеци.

12.- Критеријум за оцењивање понуда: ,,Најнижа понуђена цена''.
13.- Предлог комисије за спровођење јавне набавке
На основу изнетог, Комисија за спровођење поступка јавне набавке предлаже
наручиоцу да донесе Одлуку о додели уговора следећем понуђачу:
•

„KVALITEKS“ D.O.O., Панчевачки пут 130, 11210 Београд

Укупна вредност уговора за ђачке униформе износи 571.750,00 динара без ПДВа, односно 686.100,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде 30 (тридесет) дана, рок

испоруке 30 (тридесет) од дана закључења уговора, гарантни период 12 (дванаест)
месеци од дана примопредаје добара и рок плаћања 30 (тридесет) дана. Изабрани
понуђач извршава набавку самостално.
Комисија за спровођење јавне набавке:
Весна Филиповић, члан
______________________________
Олга Филиповић, дипл. правник, заменик члана
______________________________
Никола Скелеџија, члан
_______________________________
Далибор Ненадовић, заменик члана
_______________________________
Горан Баста, члан
_______________________________
Драгомир Крстовић, службеник за јавне набавке, заменик члана
_______________________________

