Наручилац:

Установа Нишки културни центар Ниш

Адреса:

Станоја Бунушевца бб

Место:

Ниш

Број ЈН:
Број и датум:

35/2018
674 од 02.08.2018. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 68/15) Директор
Установе Нишки културни центар доноси:

О Д Л У К У
о додели уговора
у отвореном поступку бр.35/2018, Штампање књига из издавачког плана за 2018. годину,
понуђачу Пергамент принт д.о.о. из Ниша, понуда бр. 611 од 26.07.2018. године
1. Предмет јавне набавке: Штампање књига из издавачког плана за 2018. годину
2. Предметна јавна набавка се налази у Плану јавних набавки НКЦ-а за 2018
3. Процењена вредност јавне набавке: 610.000,00 динара;
4. Евентуална одступања од плана набавки: нема;
5. Јавна набавка се спроводи у: отвореном поступку
6. Јавна набавка се не спроводи заједно са другим наручиоцем; /
7. Основни подаци о понуђачима:

Назив понуђача

Број понуде

Пергамент принт д.о.о. Ниш

611 од 26.7.2018. године

Графика Галеб Ниш

639 од 27.7.2018. године

8. Понуде које су одбијене : Понуда Графике Галеб Ниш се одбија због непотпуне конкурсне
документације (недостатка доказа да испуњава додатни услов – пословни капацитет – потврда о
сертификацији од овлашћене институције која је издала сетификат и која мора да гласи на име
понуђача )

9. Број поднетих понуда : 2
10. Понуде које су неоговарајуће или неприхватљиве: нема;

11. Понуде које су одбијене због неуобичајено ниске цене: нема;
12. Критеријум за избор најповољније понуде је : економски најповољнија понуда;
Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума економски
најповољније понуде
Р.БР
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

КРИТЕРИЈУМ
Цене штампања по табаку за тираж од 300 комада књига Б5
формата
Цена штампања по табаку за тираж од 500 комада књига Б5
формата
Цена штампања по табаку за тираж од 300 комада књига Б5
формата (тврди повез)
Цена штампања по табаку за тираж од 500 комада књига Б5
формата (тврди повез)
Цена штампања за тираж од 300 комада књига Б5 фомата ( 200
стр.штампа 1/1 и 50 стр.штампа 4/4)
Цена штампања за тираж од 300 комада књига А5 формата
Цена штампања за тираж од 300 комада књига А5 формата
(штампа 4/4)
УКУПНО:

Број бодова
10
10
25
25
10
10
10
100

Методе оцењивања

1.

ЦЕНА ШТАМПАЊА ПО ТАБАКУ ЗА ТИРАЖ ОД 300 КОМАДА КЊИГА Б5 ФОРМАТА

Код овог критеријума упоређиваће се цена услуге штампања по табаку без ПДВ-а, за тираж од 300 комада, са
услугом израде повеза и корица и обрезивањем на захтевани формат, из понуде међу појединачним понудама (
укупна јединична цена за ставке 1-3 из табеле један.)
Понуђене цене треба заокруживати на две децимале.
Уколико сви понуђачи понуде исту цену, утолико ће свима припасти максимални број поена, тј.10 пондера.

2.

ЦЕНА ШТАМПАЊА ПО ТАБАКУ ЗА ТИРАЖ ОД 500 КОМАДА КЊИГА Б5 ФОРМАТА

Код овог критеријума упоређиваће се цена услуге штампања по табаку без ПДВ-а, за тираж од 500 комада, са
услугом израде повеза и корица и обрезивањем на захтевани формат, из понуде међу појединачним понудама (
укупна јединична цена за ставке 1-3 из табеле два.)
Понуђене цене треба заокруживати на две децимале.
Уколико сви понуђачи понуде исту цену, утолико ће свима припасти максимални број поена, тј. 10 пондера.

3.
ЦЕНА ШТАМПАЊА ПО ТАБАКУ ЗА ТИРАЖ ОД 300 КОМАДА КЊИГА Б5 ФОРМАТА (ТВРДИ
ПОВЕЗ)
Код овог критеријума упоређиваће се цена услуге штампања по табаку без ПДВ-а, за тираж од 300 комада, са
услугом израде повеза и корица и обрезивањем на захтевани формат, из понуде међу појединачним понудама (
укупна јединична цена за ставке 1-3 из табеле три.)
Понуђене цене треба заокруживати на две децимале.
Уколико сви понуђачи понуде исту цену, утолико ће свима припасти максимални број поена, тј. 25 пондера.

4.
ЦЕНА ШТАМПАЊА ПО ТАБАКУ ЗА ТИРАЖ ОД 500 КОМАДА КЊИГА Б5 ФОРМАТА (ТВРДИ
ПОВЕЗ)
Код овог критеријума упоређиваће се цена услуге штампања по табаку без ПДВ-а, за тираж од 500 комада, са
услугом израде повеза и корица и обрезивањем на захтевани формат, из понуде међу појединачним понудама (
укупна јединична цена за ставке 1-3 из табеле четири.)
Понуђене цене треба заокруживати на две децимале.
Уколико сви понуђачи понуде исту цену, утолико ће свима припасти масимални број поена, тј. 25 пондера.
5.
ЦЕНА ШТАМПАЊА ПО ТАБАКУ ЗА ТИРАЖ ОД 300 КОМАДА КЊИГА Б5 ФОРМАТА ( 200
стр.штампа 1/1 и 50 стр.штампа 4/4)
Код овог критеријума упоређиваће се цена услуге штампања по табаку без ПДВ-а, за тираж од 300 комада, са
услугом израде повеза и корица и обрезивањем на захтевани формат, из понуде међу појединачним понудама (
укупна јединична цена за ставке 1-3 из табеле четири.)
Понуђене цене треба заокруживати на две децимале.
Уколико сви понуђачи понуде исту цену, утолико ће свима припасти масимални број поена, тј.10 пондера.

6.

ЦЕНА ШТАМПАЊА ПО ТАБАКУ ЗА ТИРАЖ ОД 300 КОМАДА КЊИГА А5 ФОРМАТА

Код овог критеријума упоређиваће се цена услуге штампања по табаку без ПДВ-а, за тираж од 300 комада, са
услугом израде повеза и корица и обрезивањем на захтевани формат, из понуде међу појединачним понудама (
укупна јединична цена за ставке 1-3 из табеле четири.)
Понуђене цене треба заокруживати на две децимале.
Уколико сви понуђачи понуде исту цену, утолико ће свима припасти масимални број поена, тј.10 пондера
7.
ЦЕНА ШТАМПАЊА ПО ТАБАКУ ЗА ТИРАЖ ОД 300 КОМАДА КЊИГА А5 ФОРМАТА
(ШТАМПА 4/4)
Код овог критеријума упоређиваће се цена услуге штампања по табаку без ПДВ-а, за тираж од 300 комада, са
услугом израде повеза и корица и обрезивањем на захтевани формат, из понуде међу појединачним понудама (
укупна јединична цена за ставке 1-3 из табеле четири.)
Понуђене цене треба заокруживати на две децимале.
Уколико сви понуђачи понуде исту цену, утолико ће свима припасти масимални број поена, тј. 10 пондера

Додељивање пондера за сва четири елемента критеријума вршиће се према следећој формули:

П = Пмах * Хмин / Х
Легенда:
П = број поена за понуђену цену Х за задати критеријум
ПМАХ = максималан број поена за задати критеријум
Хмин = најмања понуђена цена за ставку која се бодује
Х = понуђена цена из понуде која се бодује

Рангирање понуда
1. Цена штампања по табаку за тираж од 300 комада Б5 формата:
Понуђач Пергамент принт д.о.о. Ниш понудио је цену услуге штампања за тираж од 300 комада,
формата Б5 у износу од 89,60 динара без ПДВ-а.
Применом напред наведене формуле наручилац је дошао до следећих резултата заокруженог на две
децимале:
1. Понуђач Пергамент принт д.о.о. Ниш
10 х 89,60 / 89,60 = 10
2.Цена штампања по табаку за тираж од 500 комада Б5 формата:
Понуђач Пергамент принт д.о.о. Ниш понудио је цену услуге штампања за тираж од 500 комада,
формата Б5 у износу од 87,40 динара без ПДВ-а.
Применом напред наведене формуле наручилац је дошао до следећих резултата заокруженог на две
децимале:
1. Понуђач Пергамент принт д.о.о. Ниш
10 х 87,40/87,40 = 10
3. Цена штампања по табаку за тираж од 300 комада Б5 формата (тврди повез):
Понуђач Пергамент принт д.о.о. Ниш понудио је цену услуге штампања за тираж од 300 комада,
формата Б5 (тврди повез)у износу од 151,60 динара без ПДВ-а.
Применом напред наведене формуле наручилац је дошао до следећих резултата заокруженог на две
децимале:
1.Понуђач Пергамент принт д.о.о. Ниш
25 х 151,60/151,60 = 25
4.Цена штампања по табаку за тираж од 500 комада Б5 формата (тврди повез):
Понуђач Пергамент принт д.о.о. Ниш понудио је цену услуге штампања за тираж од 500 комада,
формата Б5 (тврди повез)у износу од 166,50 динара без ПДВ-а.
Применом напред наведене формуле наручилац је дошао до следећих резултата заокруженог на две
децимале:
1.Понуђач Пергамент принт д.о.о. Ниш
25 х 166,50/166,50 = 25
5.Цена штампања по табаку за тираж од 300 комада Б5 формата (200 стр.штампа 1/1 и 50 стр.
штампа 4/4):
Понуђач Пергамент принт д.о.о. Ниш понудио је цену услуге штампања за тираж од 300 комада,
формата Б5 (200 стр.штампа 1/1 и 50 стр. штампа 4/4) у износу од 207,10 динара без ПДВ-а.
Применом напред наведене формуле наручилац је дошао до следећих резултата заокруженог на две
децимале:

1.Понуђач Пергамент принт д.о.о. Ниш
10 х 207,10/207,10 = 10
6.Цена штампања по табаку за тираж од 300 комада А5 формата
Понуђач Пергамент принт д.о.о. Ниш понудио је цену услуге штампања за тираж од 300 комада,
формата А5 у износу од 85,70 динара без ПДВ-а.
Применом напред наведене формуле наручилац је дошао до следећих резултата заокруженог на две
децимале:
1.Понуђач Пергамент принт д.о.о. Ниш
10 х 85,70/85,70 = 10
7.Цена штампања по табаку за тираж од 300 комада А5 формата ( штампа 4/4)
Понуђач Пергамент принт д.о.о. Ниш понудио је цену услуге штампања за тираж од 300 комада,
формата А5 ( штампа 4/4) у износу од 89,00 динара без ПДВ-а.
Применом напред наведене формуле наручилац је дошао до следећих резултата заокруженог на две
децимале:
1.Понуђач Пергамент принт д.о.о. Ниш
10 х 89,00/89,00 = 10
Након сабирања пондера за све елементе критеријума који се пондеришу, ранг листа
понуђача изгледа:
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Одговорно лице наручиоца је на основу законских овлашћења и на основу Извештаја
комисије о стручној оцени понуда, донело Одлуку о додели уговора понуђачу Пергамент
принт д.о.о. Ниш.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки ( члан 149,. Став 6 ЗЈН).

Одговорно лице наручиоца:
Директор
(м.п.)
_____________________
Срђан Савић

