
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА

03 Број 404-8/15-16-13
        20.05. 2016.године
              Б е о г р а д

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ Бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
члана 74. Правилника о набавкама , Извештаја о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке
мале вредности бр. 15/16, и  овлашћења  03 бр. 112-1423/15 од 22.05.2015.  године, д о н о с и м

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 15/16

             1. Уговор о јавној набавци мале вредности – Набавка потрошног материјала за
одржавање хигијене у објектима Народне скупштине Републике Србије, ЈНМВ Бр. 15/16,
додељује се понуђачу  „OFFICE LAND“ d.o.o. Нови Београд, Милутина Миланковића 120Е.

              2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од
три дана од дана њеног доношења.

О б р а з л о ж е њ е

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

Предмет јавне набавке ЈНМВ  бр. 15/16 су добра: Набавка потрошног материјала за
одржавање хигијене у објектима Народне скупштине Републике Србије.

 Ознака из ОРН:  33761000 – тоалетна хартија.

2. Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 5.000.000,00  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, економска
класификација 423.

4. Дана 04.05.2016. године, наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.

5. Укупан број поднетих понуда

Благовремено, до дана 12. маја  2016. године до 10 часова, 4 (четири) понуђача је доставило
      своје понуде, следећим редоследом:

Број под којим је
понуда заведена

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

пријема

03 бр. 404-8/15-16-05
          Понуда бр. 1

„MOPEX-BID“ DOO
Београд, ул. Генерал Жданова 18 11.05.2016. год. 13,01

03 бр. 404-8/15-16-06
          Понуда бр. 2

„OFFICE LAND“ DOO
Нови Београд, ул. Милутина Миланковића
120Е

12.05.2016.год. 8,50

03 бр. 404-8/15-16-07
          Понуда бр. 3

„DAXI LINE“ DOO
Београд, Беле воде 6Б/7 12.05.2016.год 9,00

03 бр. 404-8/15-16-08
          Понуда бр. 4

„GRAFO TRADE“DOO
Београд, Живка Давидовића 13а 12.05.2016.год 9,36
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 6. Отварање понуда
Отварање благовремено приспелих понуда обављено је јавно,  дана 12.   маја  2016.  године,  у
просторијама Народне скупштине Републике Србије, Краља Милана 14, са почетком у 12,00 часова, о
чему је састављен Записник 03 број 404-8/15-16-09. Присутни овлашћени представници понуђача
нису имали примедбе на поступак отварања понуда.

7. Анализа понуда
Након разматрања понуда Комисија за јавну набавку је утврдила:

7.1 да је понуда понуђача „MOPEX-BID“ d.o.o. Београд, ул. Генерал Жданова 18,   код
Наручиоца заведена под  03 Број 404-8/15-16-05, дана 11.05.2016. године,  неприхватљива, с
обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним
набавкама и да понуда садржи битне недостатке у складу са одредбама члана 106. став 1. тачка
1.  Закона о јавним набавкама.
Прегледом доказа које је доставио понуђач „MOPEX-BID“ d.o.o. утврђено је да понуђач није
доставио Изјаву понуђача о испуњености услова из чл.75 у поступку јавне набавке  чиме није доказао
да испуњава обавезне услове из чл.75 Закона о јавним набавкама. Понуђач „MOPEX-BID“ d.o.o. није
доставио Образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из
чл.  75  став 2.  Закона о јавним набавкама као ни Модел уговора а који обрасци су саставни део
конкурсне документације и чине обавезне елементе понуде.  У доставњеном Обрасцу понуде понуђач
„MOPEX-BID“ d.o.o .   није навео име произвођача добара за ставке под редним бројем 23,  24 и 28.
Понуђач  „MOPEX-BID“  d.o.o  .  доставио је понуду у висини од  14.503.100,00   динара без износа
ПДВ-а која прелази процењену вредност предметне јавне набавке и као таква је неприхватљива.

   7.2. да је понуда понуђача „OFFICE LAND“ d.o.o. Нови  Београд, Милутина Миланковића
120Е,  код Наручиоца заведена под  03 Број 404-8/15-16-06, дана 12.05.2016. године, у висини од
4.140.700,00 динара, у целини  припремљена  у складу са законом и са захтевима наручиоца
садржаним у конкурсној документацији и оцењена је као одговарајућа и прихватљива.

7.3 да је понуда понуђача „DAXI LINE“ d.o.o. Београд, Беле воде 6Б/7, код Наручиоца заведена
под 03 Број 404-8/15-16-07, дана 12.05. 2016. године,  неприхватљива, с обзиром да нису
кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама.
Понуђач „DAXI LINE“ d.o.o. доставио је понуду у висини од  6.494.480,00 динара без износа ПДВ-а
која прелази процењену вредност предметне јавне набавке и као таква је неприхватљива.

7.4. да је понуда понуђача „GRAFO TRADE“DOO Београд, Живка Давидовића 13а,  код
Наручиоца заведена под  03 Број 404-8/15-16-08, дана 12.05.2016. године,  у висини од 4.677.720,00
динара, у целини  припремљена  у складу са законом и са захтевима наручиоца садржаним у
конкурсној документацији и оцењена је као одговарајућа и прихватљива.

8. Критеријум за оцењивање понуда

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

9. Рангирање прихватљивих понуда

Број под којим је
понуда заведена Назив и седиште понуђача

Начин на
који

понуђач
наступа

Укупна
понуђена цена

без ПДВ-а

03 бр. 404-8/15-16-06 „OFFICE LAND“ DOO
Нови Београд, ул. Милутина Миланковића
120Е

самостално 4.140.700,00

03 бр. 404-8/15-16-08 „GRAFO TRADE“DOO
Београд, Живка Давидовића 13а самостално 4.677.720,00
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10. Назив, односно име понуђача чије је понуда најповољнија

Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија понуда 03 број 404-8/15-16-06,
коју је поднео понуђач  „OFFICE LAND“ d.o.o. Нови  Београд, Милутина Миланковића 120Е, у
висини од 4.140.700,00  динара без ПДВ-а. Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

                 Комисија је предложила наручиоцу да уговор у поступку јавне набавке мале вредности –
Набавка потрошног материјала за одржавање хигијене у објектима Народне скупштине
Републике Србије, ЈНМВ Бр. 15/16, додели понуђачу „OFFICE LAND“ d.o.o. Нови Београд,
Милутина Миланковића 120Е.
               Предлог Комисије за јавну набавку помоћник генералног секретара за опште послове је
прихватио у потпуности.

               На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач  може поднети захтев за заштиту права у
року од 5 дана од дана објаве 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

Д о с т а в и т и:
- Одељењу за буџетске, финансијско – рачуноводствене

              послове и  послове јавних набавки,
- Групи за јавне набавке,
- Писарници.


