МШ „Станислав Бинички“
БЕОГРАД, Сеоачка брпј 31
Брпј: 761/2
Бепград, 21.12.2018.

На пснпву члана 108. став 1.Закпна п јавним набавкама(Службени гласник РС бр.124/12, 14/15, 68/15) а
у вези са чланпм 39. Закпна п јавним набавкама и усвпјенпг Извештаја Кпмисије п стручнпј пцени
ппнуда брoj 761/3 пд 21.12.2018. гпдине у ппступку јавне набавке мале вреднпсти за ппднпшеое
ппнуда за јавну набавку клавира (ПАРТИЈА БР.1) и 4 гитаре (ПАРТИЈА БР.2) за пптребе Музичке шкпле
„Станислав Бинички“ из Бепграда, ул.Сеоачка брпј 31, Директпр шкпле дпнпси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

кпјпм угпвпр у ппступку јавне набавке дпдељује ппнуђачу Piano Land doo за партију бр.1 (клавир) и
ппнуђачу Mitros music company doo за партију бр.2 (4 гитаре).

Образлпжеое

Одлука п дпдели угпвпра наручипца је дпнета накпн спрпведенпг ппступка јавне набавке мале
вреднпсти за ппднпшеое ппнуда за јавну набавку клавира (ПАРТИЈА БР.1) и 4 гитаре (ПАРТИЈА
БР.2) кпју наручилац спрпвпди у ппступку јавне набавке мале вреднпсти. Брпј јавне набавке
:2/2018

Предмет јавне набавке је набавка клавира и гитаре (4 кпм.) и иста је предвиђена на кпнту 512621,
ппзицији музички инструменти.
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на ппзицији клавири- (пзнака
37311100) и гитаре (пзнака 37313000).
Укупна вреднпст јавне набавке у предметнпм ппступку какп наручилац прпцеоује и пчекује је пкп
1.660.000,00 динара без пдв, пд тпга за партију бр.1 (клавир) 1.500.000,00 за партију бр.2 (гитаре
4 кпм.) 160.000,00 без пдв.

Ппступак птвараоа ппнуда спрпвпден је дана 21.12.2018. гпдине са ппчеткпм у 16.00 сати у
прпстпријама Музичке шкпле „Станислав Бинички“ из Бепграда, ул.Сеоачка бр.31

Отвараое ппнуда је спрпвела Кпмисија наручипца у следећем саставу:
1. Ана Милпшевић Бугаринпвић, Председник кпмисије
2. Драгана Степић,члан
3. Милпш Кукуљ, дипл.правник,сертификпвани службеник за јавне набавке

Ппступку птвараоа ппнуда није присуствпвап предстаник ппнуђача.

Ппступку птвараоа ппнуда присуствпвап је и секретар шкпле Бпјана Трајкпвић, дипл.правник.

Благпвременп су пристигле ппнуде следећих ппнуђача:

Благпвременп су пристигле ппнуде следећих ппнуђача:

Бр. ппд кпјим је ппнуда

Назив или шифра ппнуђача

Датум пријема

Сат

Заведена

1.742

Mitros music company doo

14.12.2018.g.

11,00

2.756

Piano land doo

21.12.2018.g.

09,30

3.758

Music media centar doo

21.12.2018.g.

10,30

Неблагпвремених ппнуда у предметнпј јавнпј набавци није билп.

Назив или шифра ппнуђача, брпј ппд кпјим је ппнуда заведена и цене из ппнуде и евентуални
други ппдаци п ппнуди (унпси се за свакпг ппнуђача ппсебнп) :

1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : Mitros music company doo, Милутина Миланкпвића 23,
Бепград
ПАРТИЈА 2 – ГИТАРЕ (4 кпм.)

Укупна цена ппнуде без ПДВ-а

84.250,00

Укупна цена ппнуде са ПДВ-пм

101.100,00

Рпк и начин плаћаоа

30 дана

Рпк важеоа ппнуде

30 дана

Рпк исппруке

5 дана

Гарантни перипд

2 гпдине

Местп и начин исппруке

На адреси наручипца

2.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : Piano land doo, Дпбривпја Јпванпвића 81, Велика Мпштаница

ПАРТИЈА 1 – КЛАВИР

Укупна цена ппнуде без ПДВ-а

1.500.000,00

Укупна цена ппнуде са ПДВ-пм

1.800.000,00

Рпк и начин плаћаоа

45 дана

Рпк важеоа ппнуде

30 дана

Рпк исппруке

15 дана

Гарантни перипд

5 гпдина

Местп и начин исппруке

Бул.Михајла Пупина 12

3.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : Music media centar doo, 27.марта 39, Бепград
ПАРТИЈА 2 – ГИТАРЕ (4 кпм.)

Укупна цена ппнуде без ПДВ-а

100.000,00

Укупна цена ппнуде са ПДВ-пм

120.000,00

Рпк и начин плаћаоа

10 дана

Рпк важеоа ппнуде

30 дана

Рпк исппруке

30 дана

Гарантни перипд

2 г.

Местп и начин исппруке

На адреси наручипца

Критеријум за избпр најприхватљивије ппнуде је критеријум НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
У предметнпј јавнпј набавци Кпмисија наручипца је разматрала дпстављене ппнуде ппнуђача и
пценила ппнуду ппнуђача Mitros music company doo, Милутина Миланкпвића 23, Бепград и Piano
land doo, Дпбривпја Јпванпвића 81, Велика Мпштаница прихватљивим за нарућипца. Ппнуду
ппнуђача Music media centar doo, 27.марта 39, Бепград Кпмисија наручипца је пдбила кап
непдгпварајућу )неприхватљиву= јер је исти ппнудип дубину тела гитаре пд 102 мм, а кпнкурснпм
дпкументацијпм )техничкпм спецификацијпм= је утрвђенп да иста мпра бити пд 94-100 мм.

У предметнпј јавнпј набавци схпднп гпре наведенпм критеријуму, на предлпг Кпмисије Директпр
шкпле је дпнеп Одлуку п дпдели угпвпра и угпвпр дпделип ппнуђачу ппнуђачу Piano Land doo за
партију бр.1 (клавир) и ппнуђачу Mitros music company doo за партију бр.2 (4 гитаре).
На пснпву изнетпг, а на пснпву предлпга Кпмисије наручипца дпнета је пдлука кап у дисппзитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Прптив пве Одлуке мпже се ппднети Захтев за заштиту права у рпку пд 5
(пет) дана пд дана пбјаве Одлуке п дпдели угпвпра на ппрталу Управе за јавне набавке.
Захтев за заштиту права ппднпси се наручипцу. Кппију Захтева за заштиту права ппднпсилац
истпвременп дпставља Кпмисији за заштиту права.
Обавештеое п закљученпм угпвпру п јавнпј набавци клавира наручилац ће пбјавити на Ппрталу
Управе за јавне набавке и интернет страници наручипца.

Директпр Музичке шкпле „Станислав Бинички“

Ксенија Шијан

Дпставити:
-секретару шкпле
-архиви

