НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ
Број: 7437
Датум: 18.10.2018.године
Београд
Француска 3
Јавна набавка број 30 /2018
Управник Народног позоришта у Београду, на основу члана 3.став 1 тачка 32 и 33, члана 107. и члана
108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и
68/2015) д о н о с и:

О

О Д Л У К У
ДОДЕЛИ УГОВОРА

1. Наручилац је реализацијом поступка јавне набавке мале вредности под редним бројем
30/2018, који има за предмет набавку добра- припадајући IP телефони за нову телефонску
централу, одлучио да уговор по овој јавној набавци додели понуђачу: Valding d.o.o. Бул.Зорана
Ђинђића 49/2, Нови Београд, понуда број 7261 oд 12.10.2018..године
2. Саставни део ове Одлуке чини Извештај о стручној оцени понуда број 7262-2 од

17.10.2018.године.
3. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року
од 3 ( три) дана од дана доношења
Образложење
Одлуком Управника Народног позоришта у Београду, број 6737 од 27.09.2018. године,
покренут је поступак јавне набавке 30/2018 мале вредности који има за предмет набавку добраприпадајући IP телефони за нову телефонску централу (ОРН: 3255210 – телефонски
апарати).
Процењена вредност ове јавне набавке је 100.000,00 динара без ПДВ
Обавезе које наручилац преузима уговором о јавној набавци биће уговорене у складу са
прописима којима се уређује буџетски систем, односно располагање финансијским средствима.
Јавна набавка се врши се на терет Буџета Народног позоришта у Београду: конто 512231.
Ова јавна набавка предвиђена је Планом набавки за 2018. годину, број 75 од 04.01.2018. године и Допуном
плана број 6729 од 27.09.2018.године.
Међусобна права и обавезе између наручиоца и најповољнијег понуђача регулишу се уговором.
Решењем број 6738 од 27.09.2018. године, образована је Комисија за јавну набавку у саставу:

1. Јанковић Зоран – председник Комисије
- Божидар Петровић - заменик председника Комисије
2. Салевић Горан – члан
- Огњеновић Озрен - заменик члана
3. Зоран Ивковић,- члан
- Самур Ранковић, -заменик члана
Дана 27.09.2018. године, позив и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца.

Јавно отварање понуда је заказано за 12.10.2018. године у 12:00 часова.
У остављеном року за подношење понуда, 12.10.2018. године до 10:00 часова,
примљене су понуде:
Ред.
бр.
1.
2.

Понуда
заведена

7260
7261

Назив понуђача

Електроник партнер д.о.о.,др Ивана
Рибара 146, 11070 Нови Београд
Valding d.o.o. Бул.Зорана Ђинђића 49/2,
Нови Београд

Датум пријема

Час

12.10.2018.

08:40

12.10.2018.

09:20

Понуђачи су у складу са утврђеним критеријумом најниже понуђене цене понудили следеће:
Ред
.
бр.
1.

2.

Понуда
заведена

7260

7261

Назив понуђача

Понуђено
добро

Електроник партнер
Panasonic KXд.о.о.,др Ивана Рибара 146,
HDV 130 IP
11070 Нови Београд
Valding d.o.o. Бул.Зорана
Panasonic KXЂинђића 49/2, Нови Београд HDV 230 NEB

Једини
ца
мере

Јединична
цена

Коли
чина

6.500,00
комад

Укупна цена без
ПДВ-а
(цена по
количини)

32.500,00
5

14.600,00

73.000,00

Комисија је 17.10.2018.године извршила стручну оцену понуда:
- Достављене су две понуде:

* Електроник партнер д.о.о.,др Ивана Рибара 146, 11070 Нови Београд, понуда број 7260 oд
12.10.2018.године,
* Valding d.o.o. Бул.Зорана Ђинђића 49/2, Нови Београд, понуда број 7261 oд
12.10.2018..године,
На захтев за додатним појашњењем Наручиоца, број 7262-1 од 12.10.2018.године,
понуђач Електроник партнер д.о.о. се у остављеном року изјаснио да је у цену понуђеног
телефонског апарата урачунато и „AC-DC „ напајање.
- Понуда, Електроник партнер д.о.о.,др Ивана Рибара 146, 11070 Нови Београд, понуда број
7260 oд 12.10.2018.године,оцењена је као неодговарајућа а самим тим и неприхватљива из
следећих разлога :
1) У члану 3. ЗЈН став 1 тачка 32 стоји да је одговарајућа понуда која је благовремена и за коју је
утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације;
2) У члану 3. ЗЈН став 1 тачка 33 стоји да је прихватљива понуда благовремена, коју наручилац
није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
3) Понуђач је у понуди број 7260 од 12.10.2018.године понудио добро Panasonic KX-HDV 130 IP

