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    РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

  НАРОДНА СКУПШТИНА 

      Група за јавне набавке      

         03 Број 404-8/21-16-26 
            07. јули 2016 год. 
              Б е о г р а д 
                    СК 
   

 
 

 

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, члана 74. Правилника о набавкама и овлашћења из 

решења генералног секретара Народне скупштине 03 број: 112-1168/16 од 07.06.2016. године, помоћник 

генералног секретара за опште послове доноси, 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЈН 21/2016 

 
 
 Уговор о јавној набавци  у отвореном поступку јавне набавке – Канцеларијски материјал, ЈН бр. 
21/16, додељује се понуђачу: 
 

 
                  За партију 1 -  Обрасци, свеске, оловке и сл,  
                                          Заједничка понуда групе понуђача: 

 „ПОЛИ БИРО“ д.о.о., Немањина 34, Београд, 

 „GRAFO TRADE“ д.о.о., Живка Давидовића 13а; 

 
                  За партију 2 -  Коверте,  
                                            понуђач „МОДУЛ“ д.о.о., Сланачи пут 92, Београд; 

 
                  За партију 3 -  Хартије,  
                                            понуђач „МЕХАНОПРИНТ“ д.о.о., Пожега, Годовички пут бб; 

 
                  За партију 4 -  Тонери КИТ и кламерице (оригинал) за фотокопирне апарате,  
                                          Заједничка понуда групе понуђача: 

 „MALEX-CITY COPY SERVICE“ д.о.о., Мије Ковачевића бр.10, 11060 Београд, 

Палилула, 

 „БИРОТЕХНИКА“ д.о.о., Новосадска 1, 35000 Јагодина; 

                     
                  За партију 5 -  Боје и матрице (оригинал) за штампарске машине,  

                                              понуђач „N-COPY“ d.o.o.   Нови Сад, Гаврила Принципа 22 . 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 27. маја 2016. године, донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке        

03 број  404-8/21-16 за набавку добара – Канцеларијски материјал. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда                     

03 број 404-8/21-16-22 од 29. јуна 2016. године, Комисија за јавну набавку је приступила изради 

Извештаја о стручној оцени понуда 03 број  404-8/21-16-25 од 07. јула 2016. године. 

 
1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки 

Предмет јавне набавке ЈН 21/2016 – канцеларијски материјал; 
Јавна набавка је обликована у пет партија: 

 Партија I -  Обрасци, свеске, оловке и сл.-  
                                  30190000 – разна канцеларијска опрема и потрепштине; 

 Партија II - Koверте –  
                                  30199200 – коверте; 

 Партија III - Хартије –  
                                   30197630 – хартије за штампање; 

 Партија IV - Тонер KIT и кламерице (оригинал) за фотокопирне апарате –  
                                   30125120 – тонери за фотокопир; 

 Партија V - Боје и матрице (оргинал) за штампарске машине –  
           22610000– штампарске боје. 

 

2. Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 10.000.000,00  динара. 

         Процењена вредност јавне набавке по партијама без ПДВ-а: 

   Партија I: 1.000.000,00 динара 

 Партија II: 350.000,00 динара 

 Партија III: 4.950.000,00 динара 

 Партија IV: 1.700.000,00 динара 

 Партија V: 2.000.000,00 динара. 
 

3.  Подаци из плана набавки који се односи на предметну набавку: 

 Средства за јавну набавку предвиђена су Законом о буџету РС за 2016 годину,                                       

економске класификације 426. 

 

4. Благовремено, до 10 часова, до дана 29. јуна 2016. године, пристигле су понуде следећих понуђача 

и то: 

 

Број под којим је 
понуда заведена 

П о н у ђ а ч 
(назив, улица , број и место)

 

датум 
пријема 

час 
пријем

а 
Партија 

03 бр. 404-8/21-16-10            
Понуда бр. 1 

„COMES“ д.о.о., Београд, Вилине Воде бб 28.06.2016. 14:35 3 

03 бр. 404-8/21-16-11            
Понуда бр. 2 

„TABULIR KOMERC“ д.о.о., Ул. Краљице 
Наталије бр. 45, 11000 Београд 

29.06.2016. 8:08 2 и 3 

03 бр. 404-8/21-16-12            
Понуда бр. 3 

„SOGLINE“ д.о.о., Браће Јерковић бр. 112, 
11000 Београд 

29.06.2016. 9:05 1 
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03 бр. 404-8/21-16-13           
Понуда бр. 4 

Заједничка понуда групе понуђача: 
„ MALEX-CITY COPY SERVICE“ д.о.о., Мије 
Ковачевића бр.10, 11060 Београд, 
Палилула 
„БИРОТЕХНИКА“ д.о.о., Новосадска 1, 
35000 Јагодина 

29.06.2016. 9:15 4 и 5 

03 бр. 404-8/21-16-14            
Понуда бр. 5 

„IGEPA-CARTACELL“ д.о.о., Омладинских 
бригада 102, 11070 Нови Београд 

29.06.2016. 9:25 3 

03 бр. 404-8/21-16-15            
Понуда бр. 6 

„BIGZ OFFICE GROUP“ д.о.о., Булевар 
Војводе Мишића 17, 11000 Београд 

29.06.2016. 9:27 1 и 2 

03 бр. 404-8/21-16-16            
Понуда бр. 7 

„N-COPY“ д.о.о., Гаврила Принципа 22, 
21000 Нови Сад 

29.06.2016. 9:28 5 

03 бр. 404-8/21-16-17           
Понуда бр. 8 

„TG COMMERCE“ д.о.о., Николе Пашића 9, 
21000 Нови Сад 

29.06.2016. 9:30 1 и 3 

03 бр. 404-8/21-16-18            
Понуда бр. 9 

„МОДУЛ“ д.о.о., Сланачи пут 92, Београд 29.06.2016. 9:31 1,2 и 3 

03 бр. 404-8/21-16-19            
Понуда бр. 10 

Заједничка понуда групе понуђача: 
„ПОЛИ БИРО“ д.о.о., Немањина 34, Београд 
„GRAFO TRADE“ д.о.о., Живка Давидовића 
13а 

29.06.2016. 9:33 1,2 и 3 

03 бр. 404-8/21-16-20            
Понуда бр. 11 

„НОВО БЕОГРАДСКО КЊИЖАРСКО“ д.о.о., 
Омладинских бригада 102, 11070 Нови 
Београд 

29.06.2016. 9:42 1,2 и 3 

03 бр. 404-8/21-16-21            
Понуда бр. 12 

„МЕХАНОПРИНТ“ д.о.о., Пожега, Годовички 
пут бб 

29.06.2016. 9:46 3 

 

 
     5. Отварање понуда 

Отварање благовремено приспелих понуда обављено је јавно, дана 29. јуна 2016. године, у просторијама 

Народне скупштине Републике Србије, Краља Милана 14, са почетком у 11h 07’, о чему је састављен 

Записник 03 број 404-8/21-16-22.  

 
  6. Критеријум за оцењивање понуда 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.                      

 

 

7. АНАЛИЗА ПОНУДА 

 
7.1  ПАРТИЈА  I -   ОБРАСЦИ, СВЕСКЕ, ОЛОВКЕ И СЛ. 

 

   За партију   понуду су доставили следећи понуђачи: 

 
1) „SOGLINE“ д.о.о., Браће Јерковић бр. 112, 11000 Београд  

2) „BIGZ OFFICE GROUP“ д.о.о., Булевар Војводе Мишића 17, 11000 Београд 

3) „TG COMMERCE“ д.о.о., Николе Пашића 9, 21000 Нови Сад 
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4) „МОДУЛ“ д.о.о., Сланачи пут 92, Београд 

5) Заједничка понуда групе понуђача „ПОЛИ БИРО“ д.о.о., Немањина 34, Београд и „GRAFO TRADE“ 

д.о.о., Живка Давидовића 13а 

6) „НОВО БЕОГРАДСКО КЊИЖАРСКО“ д.о.о., Омладинских бригада 102, 11070 Нови Београд 

 
Након разматрања понуда Комисија је утврдила следеће: 
 

 Понуда понуђача „SOGLINE“ д.о.о., Браће Јерковић бр. 112, 11000 Београд, број понуде:155/16 

од 29.06.2016., код Наручиоца заведена под  03 броj 404-8/21-16-12 у целини је припремљена 

складу са законом одређеним условима и са захтевима наручиоца садржаним у конкурсној 

документацији и оцењена је као одговарајућа и прихватљива. 

 Понуда понуђача „BIGZ OFFICE GROUP“ д.о.о., Булевар Војводе Мишића 17, 11000 Београд, 

број понуде: 715 од 28.06.2016., код Наручиоца заведена под  03 број 404-8/21-16-15 у целини је 

припремљена складу са законом одређеним условима и са захтевима наручиоца садржаним у 

конкурсној документацији и оцењена је као одговарајућа и прихватљива. 

 Понуда понуђача „TG COMMERCE“ д.о.о., Николе Пашића 9, 21000 Нови Сад, број понуде: 581 

од 28.06.2016., код Наручиоца заведена под 03 број.404-8/21-16-17 у целини је припремљена 

складу са законом одређеним условима и са захтевима наручиоца садржаним у конкурсној 

документацији и оцењена је као одговарајућа и прихватљива. 

 Понуда понуђача „МОДУЛ“ д.о.о., Сланачи пут 92, Београд, број понуде: 37/2016 од 29.06.2016. 

код Наручиоца заведена под 03 број.404-8/21-16-18 у целини је припремљена складу са законом 

одређеним условима и са захтевима наручиоца садржаним у конкурсној документацији и оцењена 

је као одговарајућа и прихватљива. 

 Заједничка понуда групе понуђача „ПОЛИ БИРО“ д.о.о., Немањина 34, Београд и „GRAFO 

TRADE“ д.о.о., Живка Давидовића 13а, број понуде: 73/16 од 29.06.2016. код Наручиоца 

заведена под 03 број 404-8/21-16-19 у целини је припремљена складу са законом одређеним 

условима и са захтевима наручиоца садржаним у конкурсној документацији и оцењена је као 

одговарајућа и прихватљива. 

 Понуда понуђача „НОВО БЕОГРАДСКО КЊИЖАРСКО“ д.о.о., Омладинских бригада 102, 

11070 Нови Београд, број понуде: 10/1906/016 од 15.06.2016  код Наручиоца заведена под           

03 број. 404-8/21-16-20 у целини је припремљена складу са законом одређеним условима и са 

захтевима наручиоца садржаним у конкурсној документацији и оцењена је као одговарајућа и 

прихватљива. 
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Рангирање прихватљивих понуда за партију  

Ранг 
Број под којим је 
понуда заведена 

Назив понуђача 

Укупна цена 

без ПДВ-а са ПДВ-ом 

1. 
03 бр. 404-8/21-16-19            

Понуда бр. 10 

Заједничка понуда групе понуђача: 
„ПОЛИ БИРО“ д.о.о., Немањина 34, 
Београд 
„GRAFO TRADE“ д.о.о., Живка 
Давидовића 13а 

 
721.320,00 

865.584,00 

2. 
03 бр. 404-8/21-16-17           

Понуда бр. 8 
„TG COMMERCE“ д.о.о., Николе Пашића 
9, 21000 Нови Сад 

807.102,58 957.447,27 

3. 
03 бр. 404-8/21-16-18            

Понуда бр. 9 
„МОДУЛ“ д.о.о., Сланачки пут 92, 
Београд 

843.340,00 1.012.008,00 

4. 
03 бр. 404-8/21-16-20            

Понуда бр. 11 

„НОВО БЕОГРАДСКО КЊИЖАРСКО“ 
д.о.о., Омладинских бригада 102, 11070 
Нови Београд 

881.743,20 1.055.172,72 

5. 
03 бр. 404-8/21-16-15            

Понуда бр. 6 
„BIGZ OFFICE GROUP“ д.о.о., Булевар 
Војводе Мишића 17, 11000 Београд 

882.637,65 1.059.165,18 

6. 
03 бр. 404-8/21-16-12            

Понуда бр. 3 
„SOGLINE“ д.о.о., Браће Јерковић бр. 
112, 11000 Београд 

997.196,50 1.196.635,80 

 

Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија понуда број 73/16 од 29.06.2016 

године, коју је поднела група понуђача  „ПОЛИ БИРО“ д.о.о., Немањина 34, Београд и „GRAFO 

TRADE“ д.о.о., Живка Давидовића 13а у висини од 721.320,00 динара без ПДВ-а, односно у висини од 

865.584,00 динара са ПДВ-ом.  

Комисија предлаже наручиоцу да уговор за партију  - ОБРАСЦИ, СВЕСКЕ, ОЛОВКЕ И СЛ. додели 

групи понуђача „ПОЛИ БИРО“ д.о.о. и „GRAFO TRADE“ д.о.о. 

  

7.2  ПАРТИЈА   II -   КОВЕРТЕ 
 

   За партију    понуду су доставили следећи понуђачи: 

 
1) „TABULIR KOMERC“ д.о.о., Ул. Краљице Наталије бр. 45, 11000 Београд 

2) „BIGZ OFFICE GROUP“ д.о.о., Булевар Војводе Мишића 17, 11000 Београд 

3) „МОДУЛ“ д.о.о., Сланачи пут 92, Београд 

4) Заједничка понуда групе понуђача „ПОЛИ БИРО“ д.о.о., Немањина 34, Београд и „GRAFO TRADE“ 

д.о.о., Живка Давидовића 13а 

5) „НОВО БЕОГРАДСКО КЊИЖАРСКО“ д.о.о., Омладинских бригада 102, 11070 Нови Београд 
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Након разматрања понуда Комисија је утврдила следеће: 

 Понуда понуђача „TABULIR KOMERC“ д.о.о., Ул. Краљице Наталије бр. 45, 11000 Београд, број 

понуде: 95/16 од 23.06.2016., код Наручиоца заведена под  03 бр. 404-8/21-16-11  у целини је 

припремљена складу са законом одређеним условима и са захтевима наручиоца садржаним у 

конкурсној документацији, али је оцењена као неприхватљива, с обзиром на чињеницу да 

прелази износ процењене вредности предметне јавне набавке. 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а износи 360.270,00 динара без ПДВ-а, односно 432.324,00 са   

ПДВ-ом. 

 Понуда понуђача „BIGZ OFFICE GROUP“ д.о.о., Булевар Војводе Мишића 17, 11000 Београд, 

број понуде: 715 од 28.06.2016., код Наручиоца заведена под  03 бр. 404-8/21-16-15 у целини је 

припремљена складу са законом одређеним условима и са захтевима наручиоца садржаним у 

конкурсној документацији али је оцењена као неприхватљива, с обзиром на чињеницу да 

прелази износ процењене вредности предметне јавне набавке. 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а износи 390.680,00 динара без ПДВ-а, односно 468.910,00 са   

ПДВ-ом.  

 Понуда понуђача „МОДУЛ“ д.о.о., Сланачи пут 92, Београд, број понуде: 37/2016 од 29.06.2016. 

код Наручиоца заведена под 03 број 404-8/21-16-18 у целини је припремљена складу са законом 

одређеним условима и са захтевима наручиоца садржаним у конкурсној документацији и оцењена 

је као одговарајућа и прихватљива. 

 Заједничка понуда групе понуђача „ПОЛИ БИРО“ д.о.о., Немањина 34, Београд и „GRAFO 

TRADE“ д.о.о., Живка Давидовића 13а, број понуде: 73/16 од 29.06.2016. код Наручиоца 

заведена под 03 број 404-8/21-16-19 у целини је припремљена складу са законом одређеним 

условима и са захтевима наручиоца садржаним у конкурсној документацији и оцењена је као 

одговарајућа и прихватљива. 

 Понуда понуђача „НОВО БЕОГРАДСКО КЊИЖАРСКО“ д.о.о., Омладинских бригада 102, 

11070 Нови Београд, број понуде: 10/1906/016 од 15.06.2016  код Наручиоца заведена под           

03 број 404-8/21-16-20 у целини је припремљена складу са законом одређеним условима и са 

захтевима наручиоца садржаним у конкурсној документацији и оцењена је као одговарајућа и 

прихватљива. 

 

Рангирање прихватљивих понуда за партију  
 

Ранг 
Број под којим је 
понуда заведена 

Назив понуђача 

Укупна цена 

без ПДВ-а са ПДВ-ом 

1. 
03 бр. 404-8/21-16-18            

Понуда бр. 9 
„МОДУЛ“ д.о.о., Сланачки пут 92, 
Београд 

304.100,00 364.920,00 
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2. 
03 бр. 404-8/21-16-19            

Понуда бр. 10 

Заједничка понуда групе понуђача: 
„ПОЛИ БИРО“ д.о.о., Немањина 34, 
Београд 
„GRAFO TRADE“ д.о.о., Живка 
Давидовића 13а 

 
328.000,00 

 
393.600,00 

3. 
03 бр. 404-8/21-16-20            

Понуда бр. 11 

„НОВО БЕОГРАДСКО КЊИЖАРСКО“ 
д.о.о., Омладинских бригада 102, 11070 
Нови Београд 

452.355,75 542.826,90 

 
Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија понуда број 37/2016 од 

29.06.2016.године, коју је поднео понуђач  „МОДУЛ“ д.о.о., Сланачки пут 92, Београд у висини од 

304.100,00 динара без ПДВ-а, односно у висини од 364.920,00 динара са ПДВ-ом.  

Комисија предлаже наручиоцу да уговор за партију  - КОВЕРТЕ додели понуђачу „МОДУЛ“ д.о.о., 

Сланачки пут 92, Београд. 

 
 

9.3. ПАРТИЈА  III-   ХАРТИЈЕ 
 
За партију  понуду су доставили следећи понуђачи: 

 
1)  „COMES“ d.o.o. Београд, Вилине воде б.б., 

2) „TABULIR KOMERC“ д.о.о., Ул. Краљице Наталије бр. 45, 11000 Београд 

3)  „IGEPA CARTACELL“ d.o.o. Нови Београд, Омладинских бригада 102, 

4) „TG COMMERCE“ д.о.о., Николе Пашића 9, 21000 Нови Сад 

5)   „MODUL“ d.o.o. Београд, Сланачки пут 92 

6) Заједничка понуда групе понуђача:„ПОЛИ БИРО“ д.о.о., Немањина 34, Београд и „GRAFO TRADE“ 

д.о.о., Живка Давидовића 13а 

7)  „NOVO BEOGRADSKO KNJIŽARSKO“ d.o.o. Н. Београд,  Омладинских бригада 102 

8) „МЕХАНОПРИНТ“ д.о.о., Пожега, Годовички пут бб 

 
Након разматрања понуда Комисија је утврдила следеће: 
 

 Понуда понуђача „COMES“д.о.о., Вилине Воде бб, Београд, број понуде: 1240 од 22.06.2016 

код Наручиоца заведена под 03 број 404-8/21-16-10 није у целини припремељена у складу са 

захтевима наручиоца садржаним у конкурсној документацији. 

Наручилац је на страни 11. конкурсне документације, одредио минималне захтеване техничке 

карактеристике које папир, за класу А и класу Б, мора испунити, и као доказ за исте, тражио од 

понуђача да уз понуду за папир под редним бројем 1. и 2. достави технички лист, са 

карактеристикама папира који нуди. 

Понуђач је за папир класе А и класе Б доставио технички лист, у коме се виде другачије 

техничке карактеристике папира, у односу на оне које су тражене конкурсном документацијом и то 

у следећем: 

 Наручилац је за папир класе А, за карактеристику  „Чврстина L&V“ , CDmN, ISO 2493 

одредио вредност мин: 68 и  за „MD, mN“ , ISO 2493, одредио вредност мин. 125.  
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Такође, за папир класе Б, за карактеристику  „Чврстина L&V“ , CDmN, ISO 2493, 

наручилац је одредио вредност мин: 60 и  за „MD, mN“ , ISO 2493, одредио вредност мин. 

125.  

У достављеном  техничком листу, се не виде захтеване тражене карактеристике. 

 Понуђач је за карактеристику непрозирност, за папир класе А, доставио технички лист у 

коме је исказана вредност мин 91, а наручилац је захтевао мин 92,5. 

  Понуђач је за карактеристику непрозирност, за папир класе Б, доставио технички лист у 

коме је исказана вредност мин 90, а наручилац је захтевао мин 91. 

 Сходно горе наведеном,  понуда понуђача „COMES“д.о.о.,није у целини припремељена у складу 

са захтевима наручиоца садржаним у конкурсној документацији и оцењена је као 

неодоговарајућа. 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а износи 4.713.300,00 динара без ПДВ-а, односно 5.655.960,00 са  

ПДВ-ом.  

 Понуда понуђача „TABULIR KOMERC“ д.о.о., Ул. Краљице Наталије бр. 45, 11000 Београд, број 

понуде: 95/16 од 23.06.2016., код Наручиоца заведена под  03 бр. 404-8/21-16-11  у целини је 

припремљена у складу са законом одређеним условима и са захтевима наручиоца садржаним у 

конкурсној документацији, и оцењена је као одговарајућа и прихватљива. 

 Понуда понуђача  „IGEPA CARTACELL“ d.o.o. Нови Београд, Омладинских бригада 102, број 

понуде: 53 од 28.06.2016. код Наручиоца заведена под 03 број 404-8/21-16-14 није у целини 

припремељена у складу са захтевима наручиоца садржаним у конкурсној документацији. 

Наручилац је на страни 11. конкурсне документације, одредио минималне захтеване техничке 

карактеристике које папир, за класу А и класу Б, мора испунити, и као доказ за исте, тражио од 

понуђача да уз понуду за папир под редним бројем 1. и 2. достави технички лист, са 

карактеристикама папира који нуди. 

Понуђач је за папир класе А доставио технички лист, у коме се виде другачије техничке 

карактеристике папира, у односу на оне које су тражене конкурсном документацијом и то у 

следећем: 

 Понуђач је за карактеристику CIE belina , за папир класе А, доставио технички лист у коме 

је исказана вредност 161 ±3.0 , а наручилац је захтевао 169 ± 3,0 

 Понуђач је за карактеристику Svetlost sa UV , за папир класе А, доставио технички лист у 

коме је исказана вредност 110 ± 1,5  , а наручилац је захтевао 113,5  ± 1,5 

 Понуђач је за карактеристику непрозирност, за папир класе А, доставио технички лист у 

коме је исказана вредност мин 91, а наручилац је захтевао мин 92,5. 

Сходно горе наведеном,  понуда понуђача „IGEPA CARTACELL“ d.o.o. није у целини 

припремељена у складу са захтевима наручиоца садржаним у конкурсној документацији и 

оцењена је као неодоговарајућа. 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а износи 4.708.302,00 динара без ПДВ-а, односно 5.649.962,40 са  

ПДВ-ом.  
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 Понуда понуђача „TG COMMERCE“ д.о.о., Николе Пашића 9, 21000 Нови Сад, број понуде: 581 

од 28.06.2016., код Наручиоца заведена под 03 број 404-8/21-16-17 у целини је припремљена 

складу са законом одређеним условима и са захтевима наручиоца садржаним у конкурсној 

документацији и оцењена је као одговарајућа и прихватљива. 

 Понуда понуђача „MODUL“ d.o.o. Београд, Сланачки пут 92, број понуде: 37/2016 од 29.06.2016. 

код Наручиоца заведена под 03 број .404-8/21-16-18  није у целини припремељена у складу са 

захтевима наручиоца садржаним у конкурсној документацији. 

Наручилац је на страни 11. конкурсне документације, одредио минималне захтеване техничке 

карактеристике које папир, за класу А и класу Б, мора испунити, и као доказ за исте, тражио од 

понуђача да уз понуду за папир под редним бројем 1. и 2. достави технички лист, са 

карактеристикама папира који нуди. 

Понуђач је за папир класе А доставио технички лист, у коме се виде другачије техничке 

карактеристике папира, у односу на оне које су тражене конкурсном документацијом и то у 

следећем: 

 Понуђач је за карактеристику непрозирност, за папир класе А, доставио технички лист у 

коме је исказана вредност мин 91,5, а наручилац је захтевао мин 92,5. 

Сходно горе наведеном,  понуда понуђача „MODUL“ d.o.o. није у целини припремељена у 

складу са захтевима наручиоца садржаним у конкурсној документацији и оцењена је као 

неодоговарајућа. 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а износи 4.663.200,00 динара без ПДВ-а, односно 5.595.840,00 са  

ПДВ-ом.  

 Заједничка понуда групе понуђача „ПОЛИ БИРО“ д.о.о., Немањина 34, Београд и „GRAFO 

TRADE“ д.о.о., Живка Давидовића 13а, број понуде: 73/16 од 29.06.2016. код Наручиоца 

заведена под 03 број 404-8/21-16-19 у целини је припремљена складу са законом одређеним 

условима и са захтевима наручиоца садржаним у конкурсној документацији и оцењена је као 

одговарајућа и прихватљива. 

 Понуда понуђача „НОВО БЕОГРАДСКО КЊИЖАРСКО“ д.о.о., Омладинских бригада 102, 

11070 Нови Београд, број понуде: 10/1906/016 од 15.06.2016  код Наручиоца заведена под           

03 број 404-8/21-16-20 није у целини припремељена у складу са захтевима наручиоца 

садржаним у конкурсној документацији. 

Наручилац је на страни 11. конкурсне документације, одредио минималне захтеване техничке 

карактеристике које папир, за класу А и класу Б, мора испунити, и као доказ за исте, тражио од 

понуђача да уз понуду за папир под редним бројем 1. и 2. достави технички лист, са 

карактеристикама папира који нуди. 

Понуђач је за папир класе А доставио технички лист, у коме се виде другачије техничке 

карактеристике папира, у односу на оне које су тражене конкурсном документацијом и то у 

следећем: 

 Понуђач је за карактеристику  „Чврстина L&V“ , CDmN, ISO 2493 за папир класе А,  

доставио технички лист у коме је исказана вредност 50, а наручилац је захтевао мин 68. 

 Понуђач је за карактеристику грубост BENDTSEN за папир класе А, доставио технички 
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лист у коме је исказана вредност 70, а наручилац је захтевао 140 ± 50. 

  Понуђач је за карактеристику CIE belina, за папир класе A, доставио технички лист у 

коме је исказана вредност 165, а наручилац је захтевао 169 ± 3,0 

 Понуђач је за карактеристику Svetlost sa UV, за папир класе A, доставио технички лист у 

коме је исказана вредност 111, а наручилац је захтевао 113,5 ± 1,5 

 Сходно горе наведеном,  понуда понуђача „НОВО БЕОГРАДСКО КЊИЖАРСКО“ д.о.о. није у 

целини припремељена у складу са захтевима наручиоца садржаним у конкурсној документацији 

и оцењена је као неодоговарајућа. 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а износи 4.635.100,00 динара без ПДВ-а, односно 5.562.120,00 са  

ПДВ-ом.  

 Понуда понуђача „МЕХАНОПРИНТ“ д.о.о., Пожега, Годовички пут бб, број понуде: 0207/16 од 

27.06.2016. код Наручиоца заведена под 03 број 404-8/21-16-21 у целини је припремљена складу 

са законом одређеним условима и са захтевима наручиоца садржаним у конкурсној 

документацији и оцењена је као одговарајућа и прихватљива. 

 

Рангирање прихватљивих понуда за партију  

Ранг 
Број под којим је 
понуда заведена 

Назив понуђача 

Укупна цена 

без ПДВ-а са ПДВ-ом 

1. 
03 бр. 404-8/21-16-21            

Понуда бр. 12 

 
„МЕХАНОПРИНТ“ д.о.о., Пожега, 
Годовички пут бб 

4.488.488,00 5.386.185,00 

2. 
03 бр. 404-8/21-16-11            

Понуда бр. 2 
„TABULIR KOMERC“ д.о.о., Ул. Краљице 
Наталије бр. 45, 11000 Београд 

4.566.380,00 5.479.656,00 

3. 
03 бр. 404-8/21-16-17           

Понуда бр. 8 
„TG COMMERCE“ д.о.о., Николе Пашића 
9, 21000 Нови Сад 

4.644.240,00 5.573.088,00 

4. 
03 бр. 404-8/21-16-19            

Понуда бр. 10 

Заједничка понуда групе понуђача: 
„ПОЛИ БИРО“ д.о.о., Немањина 34, 
Београд 
„GRAFO TRADE“ д.о.о., Живка 
Давидовића 13а 

4.665.400,00 5.598.480,00 

 
 

Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија понуда број 0207/16 од 

27.06.2016., коју је поднео понуђач  „МЕХАНОПРИНТ“ д.о.о., Пожега, Годовички пут бб у висини од 

4.488.488,00 динара без ПДВ-а, односно у висини од 5.386.185,00 динара са ПДВ-ом.  

Комисија предлаже наручиоцу да уговор за партију  - ХАРТИЈЕ додели понуђачу „МЕХАНОПРИНТ“ 

д.о.о. Пожега, Годовички пут бб. 
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7.4  ПАРТИЈА  IV -   Тонери КИТ и кламерице (оригинал) за фотокопирне апарате 
 
За партију  понуду је доставио следећи понуђач: 

 
1) Заједничка понуда групе понуђача: 

„ MALEX-CITY COPY SERVICE“ д.о.о., Мије Ковачевића бр.10, 11060 Београд, Палилула 

„БИРОТЕХНИКА“ д.о.о., Новосадска 1, 35000 Јагодина 

   Након разматрања понуда Комисија је утврдила да је: 

 
 Заједничка понуда групе понуђача „ MALEX-CITY COPY SERVICE“ д.о.о., Мије Ковачевића 

бр.10, 11060 Београд, Палилула „БИРОТЕХНИКА“ д.о.о., Новосадска 1, 35000 Јагодина, број 

понуде: 03.3445-02/16 од 14.06.2016. код Наручиоца заведена под 03 број 404-8/21-16-12 у целини 

је припремљена складу са законом одређеним условима и са захтевима наручиоца садржаним у 

конкурсној документацији и оцењена је као одговарајућа и прихватљива. 

Ранг прихватљивих понуда за партију  

Ранг 
Број под којим је 
понуда заведена 

Назив понуђача 
Укупна цена 

без ПДВ-а са ПДВ-ом 

1. 
03 бр. 404-8/21-16-13           

Понуда бр. 4 

Заједничка понуда групе понуђача: 
„ MALEX-CITY COPY SERVICE“ д.о.о., 
Мије Ковачевића бр.10, 11060 Београд, 
Палилула 
„БИРОТЕХНИКА“ д.о.о., Новосадска 1, 
35000 Јагодина 

1.699.200,00 2.039.040,00 

 

Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија понуда број 03.3445-02/16 од 

14.06.2016, коју је поднела група понуђача  „ MALEX-CITY COPY SERVICE“ д.о.о., Мије Ковачевића 

бр.10, 11060 Београд, Палилула и „БИРОТЕХНИКА“ д.о.о., Новосадска 1, 35000 Јагодина у висини од 

1.699.200,00 динара без ПДВ-а, односно у висини од 2.039.040,00динара са ПДВ-ом.  

Комисија предлаже наручиоцу да уговор за партију  -  Тонери КИТ и кламерице (оригинал) за 

фотокопирне апарате додели групи понуђача „ MALEX-CITY COPY SERVICE“ д.о.о и „БИРОТЕХНИКА“ 

д.о.о. 

7.5. ПАРТИЈА V-   Боје и матрице (оригинал) за штампарске машине 
 

За партију  понуду су доставили следећи понуђачи: 

 
1) Заједничка понуда групе понуђача: 

„ MALEX-CITY COPY SERVICE“ д.о.о., Мије Ковачевића бр.10, 11060 Београд, Палилула 

„БИРОТЕХНИКА“ д.о.о., Новосадска 1, 35000 Јагодина 

2) „N-COPY“ d.o.o., Нови Сад, Гаврила Принципа 22   

   Након разматрања понуда Комисија је утврдила да је: 

 
 Заједничка понуда групе понуђача „ MALEX-CITY COPY SERVICE“ д.о.о., Мије Ковачевића 

бр.10, 11060 Београд, Палилула „БИРОТЕХНИКА“ д.о.о., Новосадска 1, 35000 Јагодина, број 
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понуде: 03.3445-02/16 од 14.06.2016. код Наручиоца заведена под 03 број 404-8/21-16-12 у целини 

је припремљена складу са законом одређеним условима и са захтевима наручиоца садржаним у 

конкурсној документацији и оцењена је као одговарајућа и прихватљива. 

 Понуда понуђача „N-COPY“ d.o.o., Нови Сад, Гаврила Принципа 22 , број понуде: 0187-16 од 

29.06.2016 .код Наручиоца заведена под 03 број 404-8/21-16-16 у целини је припремљена складу 

са законом одређеним условима и са захтевима наручиоца садржаним у конкурсној 

документацији и оцењена је као одговарајућа и прихватљива. 

Ранг прихватљивих понуда за партију  
 

Ранг 
Број под којим је 
понуда заведена 

Назив понуђача 

Укупна цена 

без ПДВ-а са ПДВ-ом 

1. 
03 бр. 404-8/21-16-16            

Понуда бр. 7 
„N-COPY“ д.о.о., Гаврила Принципа 22, 
21000 Нови Сад 

1.956.000,00 2.347.200,00 

2. 
03 бр. 404-8/21-16-13           

Понуда бр. 4 

Заједничка понуда групе понуђача: 
„ MALEX-CITY COPY SERVICE“ д.о.о., 
Мије Ковачевића бр.10, 11060 Београд, 
Палилула 
„БИРОТЕХНИКА“ д.о.о., Новосадска 1, 
35000 Јагодина 

1.998.000,00 2.397.600,00 

 
Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија понуда број 0187-16 од 

29.06.2016., коју је поднео понуђач  „N-COPY“ д.о.о., Гаврила Принципа 22, 21000 Нови Сад у висини 

од 1.956.000,00 динара без ПДВ-а, односно у висини од 2.347.200,00 динара са ПДВ-ом.  

Комисија предлаже наручиоцу да уговор за партију  - Боје и матрице (оригинал) за штампарске 

машине додели понуђачу „N-COPY“ д.о.о. 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о избору најповољнијих 

понуда за предметне партије  и  на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора као у 

диспозитиву. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може  
поднети захтев за заштиту права у  
року од 10  дана од дана oбјаве исте на  
Порталу јавних набавки. Захтев се  
подноси наручиоцу, а копија се 
 истовремено доставља Републичкој 
 комисији за заштиту права у  
поступцима јавних набавки. 

                                                                                         ПОМОЋНИК ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА 
 

Светлана Јовановић 

 
                                                    


