На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/2015, 68/2015), Одлуке председника Градске општине Вождовац о
покретању поступка јавне набавке мале вредности која се односи на „Испитивање
јавног мњења“, I бр 404-27/20 од 20.02.2020. по Позиву бр. 404-27/20, доносим

О Д Л У К У
о додели уговора
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу „Цесид“ д.о.о. Београд, Ул Белимарковићева
број 9. 11000 Београд, број понуде: 4/2020 од 25.02.2020.
Образложење
На основу Одлуке председника Градске општине Вождовац I бр 40427/20 од 20.02.2020. године, покренут је поступак јавне набавке мале вредности,
који се односи на набавку услуга „Испитивање јавног мњења“, процењене
вредности до 1.083.333,33 без ПДВ-а, ОРН 73110000. Позив бр. 404-27/20,
постављен је на Порталу јавних набавки и на сајту ГО Вождовац дана
20.02.2020.године.
Јавно отварање понуда спроведено је дана 28.02.2020. године у складу
са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр 124/2012, 14/2015,
68/2015). Пристигла је једна понуда.
Стручна оцена понуда је спроведена дана 03.03.2020. године у складу са
критеријумом објављеним у конкурсној документацији и то: најнижа понуђена
цена.
ПРЕГЛЕД ПОНУДА:
Увидом у Извештај о стручној оцени понуда утврђено је да је пристигла једна
понуда и то:
1. ПОНУДА Бр: 404-27/20-I „Цесид“ д.о.о. Београд, Ул Белимарковићева број
9. 11000 Београд, која је благовремена, одговарајућа и прихватљива.
Понуђач понуду подноси самостално.
1. Укупна понуђена цена:
је 999.000,00 динара без ПДВ-а,
(деветстодеведесетдеветхиљададинара)
односно 1.198.800,00 динара са ПДВ-ом
(једанмилионстодеведесетосамхиљадаосамстотинадинара)
1.) Рок извршења услуге: 20 дана од момента позива Наручиоца.
2.) Рок и начин плаћања: 45 дана од дана испостављања рачуна.
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3.) Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда.

Образложење:
Члан 3. Став 1. Тачка 33) Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник
124/2012, 14/2015, 68/2015) дефинише прихватљиву понуду као понуду која је
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. Члан 107.
Став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 124/2012, 14/2015, 68/2015)
говори да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и
оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. С обзиром на то да поменута
понуда одговара свим захтеваним условима јавне набавке, да је поднета
благовремено и да не садржи битне недостатке, Наручилац је оцењује као
прихватљиву понуду.
ОЦЕНА ПОНУДА:
Приликом оцењивања свих благовремених, одговарајућих и
прихватљивих понуда, а имајући у виду да је у овом поступку јавне
набавке пристигла само једна понуда која је и оцењена као прихватљива,
није било услова за примену утврђеног критеријума и сачињавања ранг
листе.
На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 404-27/20 од
03.03.2020. године доносим одлуку као у диспозитиву.
Одлуку доставити: Службенику за јавне набавке, Одељењу за финансије,
привреду, друштвене делатности и планирање и архиви општине Вождовац.
Поука о правном леку: Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, који има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке у складу са чланом 148. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
I Број: 404-27/20 од

03.03.2020.

ПРЕДСЕДНИК
Александар Савић
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