
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Културни центар Крушевац

Број: 2299-6/15

Датум: 01.09. 2015. год.

К Р У Ш Е В А Ц

На основу члана  108.  Закона о јавним набавкама ("Сл.  гласник РС",  бр.  124/2012,
14/2015 и 68/2015 ) и Плана набавки Културног центра Крушевац за 2015. годину,  директор
Културног центра Крушевац доноси

О Д Л У К У
о додели уговора за штампање Зборника Крушевачке филозофско књижевне школе, 

у офсет штампи

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача   „НАИС-ПРИНТ“ д.о.о. ул.
Железничка 129, Нишка Бања,  број 64/08-2015 од 25.08. 2015. године.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 14.08.2015.  године донео  Одлуку  број  2208-6/15  о  покретању
поступка јавне набавке мале вредности,  за штампарске услуге Културног центра Крушевац
-штампање Зборника Крушевачке филозофско књижевне школе, у офсет штампи.

Позив за  подношење понуда  и  конкурсна  документација  у  поступку јавне  набавке
мале вредности, –  штампарске услуге за потребе Културног центра Крушевац – штампање
Зборника Крушевачке филозофско књижевне школе, у офсет штампи број 5/2015, објављен је
на Порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs), Интернет адреси наручиоца   (www.kck.org.rs )
и на Интернет адреси града Крушевца  (www.krusevac.rs).

До истека рока за подношење понуда на адреси наручиоца пристигле су  4 (четири)
понуде за штампарске услуге за потребе Културног центра Крушевац – штампање Зборника
Крушевачке филозофско књижевне школе, у офсет штампи..

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној
оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 2295-2/15 од 31.08. 2015. године,   Комисија
за јавне набавке је констатовала следеће:
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1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Штампарске  услуге  за  потребе
Културног  центра  Крушевац  –
штампање  Зборника  Крушевачке
филозофско  књижевне  школе,  у
офсет штампи

Редни број јавне набавке 5/2015

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а 27.273,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а  22.800,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом 25.080,00 динара

Средства за ову набавку обезбеђена су финансијским планом Културног центра Крушевац за
2015. годину и  Планом набавки за 2015. годину,  извор финансирања 07 на конту 423413 –
услуге штампања, позиција 292,  у износу од 30.000,00 динара са ПДВ-ом.

2) Укупан број поднетих понуда: 4

Назив/име понуђача

Благовремене понуде Неблаговремене понуде

1
"НАИС-ПРИНТ” д.о.о. , ул. Железничка 
129, Нишка Бања

Нема

2
 "ЧУГУРА ПРИНТ” д.о.о., ул. Партизанске 
авијације 3, Београд 

3
"ДОНАТ  ГРАФ”  д.о.о.,  ул.  Вучка
Милићевића бр.26, Београд, Гроцка

4
ЈП  ”СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК”,  ул.  Јована
Ристића бр.1, Београд
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 3) Назив, односно име понуђача чија је понуда одбијена и разлог за њихово одбијање:

Број под
којим је
понуда

заведена

Подносилац понуде
Разлози за одбијање

понуде
Понуђена цена

2261-
1/15

"ЧУГУРА ПРИНТ” д.о.о., 
ул. Партизанске авијације 
3, Београд 

Понуда  понуђача  је
неприхватљива јер је изнад
процењене вредности јавне
набавке  од  27.273,00
динара  без  ПДВ-а,  а
понуђена  цена  је
126.750,00  динара  без
ПДВ-а.

Понуђена  цена  без
ПДВ-а  126.750,00
дин.
Понуђена  цена  са
ПДВ-ом  139.425,00
дин.

2263-
1/15

ЈП”СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК”  ул.  Јована
Ристића бр.1, Београд

Понуда  понуђача је
неприхватљива  јер   је
изнад  процењене
вредности јавне набавке од
27.273,00 динара без ПДВ-
а,  а  понуђена  цена  је
69.600,00 динара без ПДВ-
а. 

Понуђена  цена  без
ПДВ-а  69.600,00
динара
Понуђена  цена  са
ПДВ-ом  76.560,00
динара

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена: 

Назив/име понуђача Понуђена цена без ПДВ-а

1
"НАИС-ПРИНТ” д.о.о. , ул. Железничка 129, Нишка 
Бања

22.800,00 динара

2
"ДОНАТ ГРАФ” д.о.о., ул. Вучка Милићевића бр.26,
Београд, Гроцка

24.000,00 динара

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

         Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је применом критеријума “најнижа
понуђена  цена”  најповољнију  понуду  доставио  понуђач   „НАИС-ПРИНТ“  д.о.о.,  ул.
Железничка  129,  Нишка  Бања,   број  64/08-2015   од  25.08.  2015.  године  и предлаже
наручиоцу његов избор.
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Одговорно  лице  наручиоца  прихватило  је  предлог  Комисије  за  јавну набавку о  избору
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора
којом се понуда број 64/08-2015 од 25.08. 2014. године понуђача „НАИС-ПРИНТ“ д.о.о., ул.
Железничка 129, Нишка Бања, бира као најповољнија.

Поука о правном леку:Против ове одлуке понуђач  може наручиоцу поднети захтев за
заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.

                                                                              ДИРЕКТОР
  

                                      ____________________________  
                               мр Мирослав Смиљковић
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