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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12) и
Извештаја о стручној оцени понуда комисије за јавну набавку, бр. 272/2015 од 02. јуна 2015.
године, доносим
О Д Л У К У
о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара бр. 02/2015
канцеларијски материјал и материјал за образовање-формирану по партијама
Уговори се додељују следећим понуђачима;
за партију 1 – канцеларијски материјал ; И.П. ''Епоха'' Пожега, Нићифора Максимовића
52, бр. понуде 325 од 30.05.2015., заведена код наручиоца под бр.264/2015 од 01.06.2015; и
за партију 2 – материјал за образовање ; ''Фијоми'' доо Београд, Ћирила и Методија 2/а,
бр. понуде 44/15 од 28.05.2015. , заведена код наручиоца под бр. 258/2015 од 29.05.2015.
О б р а з л о ж е њ е
Наручилац је дана 15. маја 2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавна
набавке број 02/2015 канцеларијски материјал и материјал за образовање, под дел. бр. 224/2015.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца дана 20. маја 2015. године.
Измене и допуне конкурсне документације објављене су на Порталу УЈН и сајту
Наручиоца у два наврата, 21. и 25. маја о.г., те је дошло до продужења рока за достављање
понуда на 01. јун о.г. у 11.оо. часова.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању
понуда број 270/2015 од 01. јуна 2015. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је
приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају бр. 272/2015 од 02. јуна 2015. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
Да је предмет јавне набавке набавка добара ЈНМВ БР. 02/2015 канцеларијски материјал
и материјал за образовање, а процењена вредност јавне набавке 588.000.- динара без
обрачунатог ПДВ-а, назив и ознака из општег речника набавки ОРН 30100000 канцеларијске
машине, опрема и залихе, осим рачунара, штампача и намештаја; ОРН 37800000 материјал за
ручни рад и уметничко стварање.
Предметна јавна набавка је формирана по партијама и то:
Партија 1- канцеларијски материјал - ОРН 30100000 канцеларијске машине, опрема и залихе,
осим рачунара, штампача и намештаја; и
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Партија 2 – материјал за образовање - ОРН 37800000 материјал за ручни рад и уметничко
стварање, а процењене вредности по партијама (без обрачунатог ПДВ-а) су:
партија 1 –
75.000.- динара,
партија 2 – 513.000.- динара,
што је укупно 588.000.- (словима: петстотинаосамдесетосамхиљададинара).
Да су подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
Јавна набавка 02/2015, предмет набавке су добра – канцеларијски материјал и материјал
за образовање, где су планирана средства за набавку 588.000.- динара без обрачунатог ПДВ-а,
са конта , 426111 и 426611, чија је процењена вредност 588.000.- динара на годишњем нивоу,
предвиђени поступак за спровођење јавне набавке је јавна набавка мале вредности где је
покретање поступка предвиђено у марту 2015., закључење уговора у мају 2015. године а
реализација уговора до истека годину дана од закључења уговора, односно до истека рока на
који су уговори потписани. Набавка се покреће ради обезбеђења редовне делатности установе
где спада и васпитно-образовни рад са децом. Процењена вредност утврђена је на основу
досадашњњих искустава.
Од плана набавки одступило се што се тиче рока покретања и закључења уговора што
никако неће утицати на крајњи исход набавке и њену транспарентност. Такође, одступило се у
смислу да ће партија са конта 426611 играчке за децу, бити одрађена у посебној јавној набавци
до краја године.
Да се примењује поступак јавне набавке мале вредности сагласно члану 39. став 1. ЗЈН
(''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012) јер процењена вредност укупно за све партије не прелази
лимитирани износ од 3.000.000.- динара без обрачунатог ПДВ-а.
Да је у поступку јавне набавке учествовало пет (5) понуђача, и то:
Р.
Назив и седиште понуђача/ шифра
бр.
понуђача
1. ''Папирус центар НС'' доо, Нови Сад
Данила КИша 37
2. ''Фијоми'' доо, Београд, Ћирила и
Методија 2/а
3. И.П. ''Епоха'' доо, Пожега, Ничифора
Максимовића 52
4. ''Прима МЦС'' доо Нови Сад, Петефи
Шандора 105/б
5. ''Шврћа'' доо, Србобран, Трг Републике 1

Назив и седиште понуђача из
групе понуђача

Назив и седиште
подизвођача

Да су уочени следећи недостатци у понудама:
У понуди 1/15 од 29.05.2015. год. ''Прима МЦС'' доо Нови Сад за партију 2 – материјал
за образовање, дел. бр. 266/2015 од 01.06.2015., Комисија је уочила недостатак у понуди,
односно образцу понуде у ставкама 14. и 15. Понуђач није уписао робну марку понуђеног
производа.
У понуди бр. 23 од 01.06.2015. год., ''Шврћа'' доо из Србобрана, за партију 1 –
канцеларијски материјал, дел. бр. 269/2015 од 01.06.2015. Комисија је уочила недостатак у
понуди који се огледа у томе да Понуђач ни за једну ставку у образцу понуде за канцеларијски
материјал није уписао, односно навео робну марку понуђеног производа.
Такође, у понуди бр. 23 од 01.06.2015. год. ''Шврћа'' доо из Србобрана, за партију 2 –
материјал за образовање, дел. бр. 269/2015 од 01.06.2015., Комисије је уочила недостатак у
понуди који се огледа у томе да Понуђач није уписао, односно навео робну марку понуђеног
производа за производе под редним бројевима: 3., 4., 5., 6., 9., 11., 13.,18., 19., 23., 24., 56., 57.,
58., 59., 60., 82.-87., 90., 96., и 98.-100.
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Понуде која је сагласно члану 107. став 1. а у вези члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН
неприхватљиве су понуде:
1. Понуда ''Прима МЦС'' из Новог Сада за партију 02 – материјал за образовање, јер
понуђач није навео робне марке пронуђених производа у горенаведеним ставкама, а
Наручилац је у напомени испод образца понуде подвукао да се спецификација доставља
наручиоцу уредно попуњена у свим ставкама и да она чини саставни део образца
понуде. Такође, у моделу уговора, у члану 2. став 3. стоји ''Понуда са спецификацијом
из става 2. овог члана чини саставни део овог уговора.'' Ово из разлога, као би
Наручилац приликом евентуалног склапања уговора о ЈН и испоруке предметних
добара, пратио реализацију уговорених добара по наведеним робним маркама за
одређене производе. Понуђена цена ове понуде је 408.923,оо динара.
2. Понуда ''Шврћа'' доо из Србобрана, за партију 01 – канцеларијски материјал, јер
Понуђач није навео робне марке понуђених производа ни за једну ставку. Наручилац је
у напомени испод образца понуде подвукао да се спецификација доставља наручиоцу
уредно попуњена у свим ставкама и да она чини саставни део образца понуде. Такође, у
моделу уговора, у члану 1. став 3. стоји ''Понуда са спецификацијом из става 2. овог
члана чини саставни део овог уговора.'' Ово из разлога, као би Наручилац приликом
евентуалног склапања уговора о ЈН и испоруке предметних добара, пратио реализацију
уговорених добара по наведеним робним маркама за одређене производе. Понуђена
цена ове понуде је 58.511,5о динара.
3. Понуда ''Шврћа'' доо из Србобрана, за партију 02 – материјал за образовање, јер
Понуђач није навео робне марке понуђених производа за ставке које су раније наведене,
а Наручилац је у напомени испод образца понуде подвукао да се спецификација
доставља наручиоцу уредно попуњена у свим ставкама и да она чини саставни део
образца понуде. Такође, у моделу уговора, у члану 2. став 3. стоји ''Понуда са
спецификацијом из става 2. овог члана чини саставни део овог уговора.'' Ово из разлога,
као би Наручилац приликом евентуалног склапања уговора о ЈН и испоруке предметних
добара, пратио реализацију уговорених добара по наведеним робним маркама за
одређене производе. Понуђена цена ове понуде је 261.971,оо динара.
Да су остале чињенице битне за ову јавну набавку:
Наручилац је у два наврата извршио измену и допуну Конкурсне документације,
због накнадних питања и тражених појашњења која му је послао потенцијални понуђач
писменим путем, и то 21. и 25. маја о.г., а самим тим дошло је и до продужења рока за
достављање понуда на 01. јун 2015. у 11.оо. часова. Све ово објављено је на Порталу
УЈН и сајту Наручиоца
Критеријум за доделу уговора био је ''најнижа понуђена цена''.
Да је утврђена следећа ранг листа прихватљивих понуда применом поменутог
критеријума, и то:
Партија 1- КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача
И.П. ''Епоха'' Пожега, Нићифора Максимовића 52
''Папирус центар НС'' Нови Сад, Данила Киша 37
''Фијоми'' доо Београд, Ћирила и Методија 2/а

Понуђена цена без ПДВ-а
47.839,оо
50.488,5о
53.863,18

Партија 2 – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Р.
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача
бр.
1. ''Фијоми'' доо Београд, Ћирила и Методија 2/а

Понуђена цена без ПДВ-а
251.267,2о
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Комисија за јавну набавку констатује да су најповољније понуде понуђача, узевши у
обзир критеријум ''најнижа понуђена цена'', следеће понуде, за које предлаже Наручиоцудиректору Установе да се њима доделе уговори:
за партију 1 – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ понуда И.П. ''Епоха'' доо, Пожега, Нићифора
Максимовића 52, и
за партију 2 – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ понуда ''Фијоми'' доо, Београд, Ћирила и
Методија 2/а.,
Наручилац је прихватио предлог комисије за предметну јавну набавку и донео одлуку
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту
права у року од пет дана од дана њеног пријема. Захтев се подноси Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу.

ДОСТАВИТИ:
- свим понуђачима у року од три дана од дана доношења.

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ
Александра Врсајковић
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