Hét Nap Lapkiadó Kft., Szabadka

Ago Mamužić 11/I | 24000 Szabadka / Subotica | Szerbia / Srbija
Tel.: +381 (0) 24/555 –181, 555-856 / Fax: +381 (0) 24/ 525–190

D.o.o. za novinsko-izdavačku delatnost „Hét Nap”, Subotica

Датум: 31.01.2020. године

Број: 28/2020-9

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/15 и 68/15), и Извештаја о стручној оцени понуда број 28/2020-8 од 31.01.2020. године,
директор Д.о.о.-а за новинско-издавачку делатност „Hét Nap” – Hét Nap Lapkiadó Kft.,
доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
I Додељује се уговор у поступку јавне набавке мале вредности услуге – поштанске
услуге понуђачу:
Јавно Предузеће Пошта Србије Београд из Београда, Таковска бр. 2, чија је понуда
заведена код Наручиоца под бројем: 28/2020-6 дана 30.01.2020. године.
Понуђач је понуду поднео самостално.

-

II Одлуку објави на Порталу јвних набавки и својој интернет страници, у року од три
дана од дана доношења исте, сагласно члану 108. став 5. Закона о јавним набавкама.
Образложење:
1. Предмет и вредност уговора о јавној набавци
Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуге – поштанске услуге.
Ознака и назив из Општег речника набавки: 64110000 - поштанске услуге.
2. Процењена вредност јавне набавке износи укупно 700.000,00 динара без пдв.
3. Основни подаци о понуђачима:
Ред.
број
1.

Број под којим
је понуда
заведена
28/2020-6

Назив понуђача односно
шифра понуђача

Датум
пријема

Час

Јавно
Предузеће
Пошта
Србије Београд
11120 Београд
Таковска бр. 2.
ПИБ: 100002803
Матични број:07461429

30.01.2020.

10:45

Неблаговремених понуда нема.
4. Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена и евентуални
попусти које нуди понуђач, подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума,
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а који се могу нумерички приказати и евентуално други подаци из понуде (подаци се
уносе за сваког понуђача посебно), следећим редоследом:
Понуђач Јавно Предузеће Пошта Србије Београд из Београда, Таковска бр. 2, чија је
понуда заведена код Наручиоца под бројем: 28/2020-6 дана 30.01.2020. године је понудио
следеће:
Предмет:

УСЛУГЕ – ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:

124.238,00 динара
/ динара

ИЗНОС ПДВ-А:
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ:
Начин, услови и рок плаћања:
Рок пружања услуге:

124.238,00 динара
По фактури, у року од 8 (осам) дана од дана
испостављања фактуре за услуге извршене у
претходном месецу
Сукцесивно, до 01.02.2021. године

5. Назив понуђачи чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
a) Као неодговарајуће одбијене су понуде понуђача: /
б) Као неприхватљивe одбијенe су понуде понуђача: /
6. Начин примене методологије доделе пондера:
Критеријум за оцењивање понуда је: најнижа понуђена цена.

Додела пондера извршена је сходно методологији утврђеној конкурсном
документацијом, тако да су понуђачи који су доставли прихватљиве и одговарајуће понуде
оцењивани и рангирани на следећи начин:
Ранг листа понуђача:
Ред.
Број
1.

Понуђач
Јавно Предузеће Пошта Србије Београд
11120 Београд
Таковска бр. 2.

Понуђена цена без ПДВ
124.238,00 дин

7. Назив понуђача коме се додељује уговор:
Комисија је предложила да се у поступку јавне набавке мале вредности услуге –
поштанске услуге додели понуђачу:
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Јавно Предузеће Пошта Србије Београд из Београда, Таковска бр. 2, чија је понуда
заведена код Наручиоца под бројем: 28/2020-6 дана 30.01.2020. године.
Понуђач је понуду поднео самостално.
-

Овлашћњно лице Наручиоца прихватио је предлог Комисије те је на основу овлашћења
из члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 24/12, 14/15 и 68/15)
донео одлуку као у диспозитиву.
Директор
László Edit
(Едит Ласло)
.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
пријема исте.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу непосредно,
електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Број жиро рачуна на који подносилац приликом подношења захтева уплаћује таксу одређену
Законом:
Рачун Буџета РС за уплату таксе број: 840-30678845-06 број модела 97 позив на број 01-016.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета Републике Србије
уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.
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