РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
А.бр. 65/18
21. маj 2018. године
Београд
СШ
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр.
124/12, 14/15 и 68/15), а након извршеног увида у документацију о спроведеном
поступку јавне набавке мале вредности ЈН 1/2018 у предмету А.бр. 65/18, јавни
тужилац Првог основног јавног тужилаштва у Београду, доноси:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
I За Партију 1.- Канцеларијски потрошни материјал, уговор се додељује
понуђачу „Табулир Комерц“ д.о.о., из Београда, ул. Краљице Наталије бр. 45,
понуда је заведена код наручиоца приликом пријема понуда под редним бројем
1/2018 од 18.05.2018. године, чија је укупна цена 935.125,50 без ПДВ-а.
II За Партију 2.- Тонери разни, уговор се додељује понуђачу „I&D COM“
d.о.о., из Београда, понуда је заведена код наручиоца приликом пријема понуда под
редним бројем 3/2018 од 18.05.2018. године, чија је укупна цена 1.225.000,00 без
ПДВ-а.
Образложење
Наручилац је дана 07.05.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности А.бр.65/18, за набавку Канцеларијског материјалаобликованог по партијама, ЈН 1/2018.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. У извештају о стручној оцени
понуда А бр. 65/18 од 21.05.2018. године, Комисија за јавну набавку је
констатовала следеће:
1. Врста предмета јавне набавке:
Добра

х

Услуге
Радови
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2. Подаци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку:
Канцеларијски материјал Предмет јавне набавке
обликован по партијама:
- Партија 1- Канцеларијски
потрошни материјал
- Партија 2 - Тонери разни
Редни број јавне набавке
ЈН 1/2018
Број набавке у плану набавки
Добра 1.1.1 – Канцеларијски
материјал
Апропријација у финансијском плану
Економска класификација 426 –
Материјал
Процењена вредност јавне набавке
2.601.500,00 без ПДВ-а
(без ПДВ-а)
Процењена вредност (без ПДВ-а) за Партију 11.300.750,00 без ПДВ-а
Канцеларијски потрошни материјал
Процењена вредност (без ПДВ-а) за Партију 21.300.750,00 без ПДВ-а
Тонери разни
3. Ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак,
разлоге и околности које оправдавају примену тог поступка:
Како су у плану набавки за 2018. годину, за ове намене предвиђена средства у
укупном износу од 2.601.500,00 динара без ПДВ-а на годишњем нивоу, испуњени
су законски услови за спровођење поступка јавне набавке мале вредности сходно
члану 39. став 1. ЗЈН, с обзиром да је наведена вредност испод вредности
прописане овим чланом у оквиру које је дозвољено спровођење поступка јавне
набавке мале вредности.
4. Основни подаци о Понуђачима:
1) Понуђач „Табулир Комерц“ д.о.о., из Београда, ул. Краљице Наталије бр. 45.
2) Понуђач „Компас Комерц“ д.о.о., из Београда - Земун, ул. Ђорђа Чутуковића
40.
3) Понуђач : Заједничка понуда „I&D COM“ d.о.о., из Београда, Вилине воде бб и
Malex City Copy Service d.o.o., из Београда, Мије Ковачевића 10.
5. Укупан број поднетих понуда за Партију 1 – Канцеларијски потрошни
материјал: 2
Редни Број под којим је
Назив понуђача
број понуда заведена
1.
1/2018
„Табулир Комерц“ д.о.о.
2.

2/2018

„Компас Комерц“ д.о.о.
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Датум и час
пријема
18.05.2018. у
08:27
18.05.2018. у
09:32

Неблаговремених понуда није било.
6. Укупан број поднетих понуда за Партију 2 – Тонери разни: 2
Редни Број под којим је
Датум и час
Назив понуђача
број понуда заведена
пријема
1.
3/2018
Заједничка понуда „I&D COM“ d.o.o. 18.05.2018. у
и Malex City Copy Service d.o.o.
09:42
Неблаговремених понуда није било.
7. Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђена цена тих
понуда:
Све понуде су благовремене, одговарајуће и прихватљиве, нема одбијених понуда.
8. Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена.
9. Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена за
Партију 1.-Канцеларијски потрошни материјал:
Број под којим
је понуда
заведена
1/2018
2/2018

Подносилац понуде
„Табулир Комерц“ д.о.о.
„Компас Комерц“ д.о.о.

Укупна цена без
ПДВ-а
935.125,50
973.632,00

10. Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена за
Партију 2.-Тонери разни:
Број под којим
је понуда
заведена
3/2018

Подносилац понуде
Заједничка понуда „I&D COM“ d.o.o. и
Malex City Copy Service d.o.o.

Укупна цена без
ПДВ-а
1.225.000,00

8. Назив Понуђача коме се додељује уговор:
За Партију 1.- Канцеларијски потрошни материјал
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда
Понуђачa „Табулир Комерц“ д.о.о., из Београда, ул. Краљице Наталије бр. 45, и то
у износу од 935.125,50 и предлаже наручиоцу његов избор.
Изабрани понуђач подноси понуду самостално:
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Да

Не

Х

За Партију 2.- Тонери разни
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда
Понуђачa „I&D COM“ d.о.о., из Београда, Вилине воде бб, и то у износу од
1.225.000,00 без ПДВ-а, и предлаже наручиоцу његов избор.
Понуђач „I&D COM“ d.о.о., из Београда, Вилине воде бб, је понуду поднео као
заједничку понуду са Malex City Copy Service d.o.o. из Београда, Мије Ковачевића
10 и у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број
124/12, 14/15 и 68/15) и доставио Споразум о заједничкој понуди којим се понуђачи
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
садржи све законом прописане податке.
________________________________________________________________________
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку ЈН
1/2018, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора за
Партију 1.- Канцеларијски потрошни материјал, понуђачу „Табулир Комерц“
д.о.о., из Београда, ул. Краљице Наталије бр. 45, чија је понуда заведена код
наручиоца под бр. 1/2018 од 18.05.2018. године.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку ЈН
1/2018, и на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора за
Партију 2.-Тонери разни, понуђачу „I&D COM“ d.о.о., из Београда, Вилине воде
бб, чија је понуда заведена код наручиоца под бр. 3/2018 од 18.05.2018. године.
Изабрани понуђач „I&D COM“ d.о.о., из Београда, Вилине воде бб, је понуду
поднео као заједничку понуду са Malex City Copy Service d.o.o. из Београда, Мије
Ковачевића 10 и у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и доставио Споразум о заједничкој понуди којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који садржи све законом прописане податке.

ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ
Љубивоје Ђорђевић
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања
на Порталу јавних набавки
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