
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА“ СРЕЋНО“
Кнеза Милоша 57/а
Деловодни бр: 485 /15
Датум:15.05.2015.године.
ЋУПРИЈА

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012) и Записника о поступку јавне набавке мале вредности на коју се
Закон не примењује – Набавка услуга, дел.бр. 484/2015 од 15.05.2015. године
Директор, доноси:

О Д Л У К У
о додели уговора

Дом ученика средњих школа " Срећно " у Ћуприји, као наручилац, у
поступку јавне набавке мале вредности бр. 12/2015, Уговор о јавној набавци
услуге – НАБАВКА УСЛУГЕ РЕСЕРТИФИКАЦИЈЕ, додељује понуђачу:

 GLOBAL CERT INTERNATIONAL D.O.O. BEOGRAD, Захумска 65, локал
8, 11000 Београд, Мат. бр. 20881810, ПИБ: 107842596, Текући рачун: 160 -
381947 - 96 код Intesa Banka , Oвлашћено лице: Милош С. Тасић,
директор

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 29.04.2015. године донео одлуку о покретању поступка
јавне набавке мале вредности - наруџбеницом, дел.бр. 406/2015, за јавну
набавку услуге – НАБАВКА УСЛУГЕ РЕСЕРТИФИКАЦИЈЕ.

За наведену јавну набавку наручилац је дана 11.05.2015. године, објавио
позив за подношење понуда на сајту Дома, а такође је упутио позиве на маил-
ове 3 (три) потенцијална понуђача:

GLOBAL CERT INTERNATIONAL
D.O.O. BEOGRAD

BONUS d.o.o.BEOGRAD

CERTIFICATION INTERNATIONAL
SERBIA

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднете су 3 (три)
понуде у електронској форми .

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

У записнику о стручној оцени понуда бр. 484/15 од 15.05.2015. године,
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:



Редни број јавне набавке за текућу годину: ЈНМВ бр.12/2014.

Врста предмета набавке: Услуга.

Предмет јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГЕ РЕСЕРТИФИКАЦИЈЕ..

Назив и ознака из општег речника набавке: 79400000 - стручне услуге.

Процењена вредност јавне набавке: 390.000,00 динара (са ПДВ-м).

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 380.000,00 дин.

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 380.000,00 дин.

Основни подаци о понуђачима и понудама:

Редни
број Назив/име понуђача

Број под којим је
понуда

(профактура)
заведена

Датум
пријема

ЦЕНЕ
По датој

спецификацији

1

GLOBAL CERT
INTERNATIONAL D.O.O.

BEOGRAD
464/15 13.05.2015 380.000,00

2 BONUS d.o.o.BEOGRAD 465/15 13.05.2015. 474.000,00

3
CERTIFICATION

INTERNATIONAL SERBIA 481/15 14.05.2015. 535.200,00

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање: нема.

Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена.

Елементи критеријума на основу којих ће се доделити уговор у ситуацији
када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом je дужи рок
важења понуде.

Ранг листа понуђача са прихватљивим понудама:

Ред
бр

понуђач
ЦЕНЕ без ПДВ

По датој
спецификацији

ЦЕНЕ  са ПДВ
По датој

спецификацији

1
GLOBAL CERT INTERNATIONAL

D.O.O. BEOGRAD
380.000,00 380.000,00

2 BONUS d.o.o.BEOGRAD 395.000,00 474.000,00

3
CERTIFICATION INTERNATIONAL

SERBIA
446.000,00 535.200,00



Комисија je после стручне оцене понуда, констатoвала да уговор
треба доделити:
понуђачу „GLOBAL CERT INTERNATIONAL D.O.O. BEOGRAD са седиштем  у
Београду ,   улица Захумска 65, локал 8, 11000 Београд,  ПИБ: 107842596, Матични
број:20881810 кога  заступа Проф.др Милош С. Тасић.

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: НЕ

Директор прихвата предлог Комисије за јавну набавку о избору
најповољније понуде и доноси одлуку о додели уговора као у изреци ове
одлуке.

В.Д. Директора  Дома
дипл.правник Зоран Миливојевић

________________________


