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   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 НАРОДНА СКУПШТИНА 

     03 Број 404-8/24-16-10 

        22. јул 2016.године 

           Б е о г р а д 

                       

   
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама и члана 74 и 75. Правилника о набавкама, 

генерални секретар Народне скупштине Републике Србије доноси, 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ДОБАРА), ЈНМВ  бр. 24/16 

 

1.   УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу  „VAGAL“ d.o.o., Врчин, ул. 1.маја бр.28,  понуда број  

      7А/16 од 11.07.2016. године, заведена под бројем 03 број 404-8/24-16-03, од  13.07.2016. 

       године. 

 

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 

 

Наручилац је дана 27.06. 2016. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке   03 број 

404-8/24-16  за набавку добара - потрошног столарског и водоинсталатерског материјала, за 

потребе Народне скупштине Републике Србије, ЈНMВ бр. 24/16. 

Наручилац је позив за подношење понуда и конкурсну документацију за предметну набавку објавио 

на Порталу  јавних набавки и интернет страници Народне скупштине Републике Србије. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 3 (три) понуде. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 03 број 

404-8/24-16-06 од 13. 07. 2016. године, добијања Oдговора на захтев o образложењу цена  03 бр. 

404-8/24-16-08  од 20.07.2016. године, од понуђача „VAGAL“ d.o.o.,  Комисија за јавну набавку је 

приступила стручној оцени понуда и изради  Извештаја о стручној оцени понуда 03 број  404-8/24-

16-09 од 22.07.2016. године, у коме је констатовала следеће: 

 

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

Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. 24/16 су добра – потрошни столарски и водоинсталатерски 

материјал.  

Ознака из ОРН: 44115210 – Водоинсталатерски материјал: 44191000 – Разни грађевински 

материјали од дрвета; 44500000 – Алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и 

опруге; 44800000 – Боје, лакови и смоле. 

 

2. Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а):  2.000.000,00  динара. 
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3. Дана 05.07.2016. године, наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 

 

4. Укупан број поднетих понуда и основни подаци о понуђачима 

Благовремено, до дана 13. јула 2016. године, до 11 часова, пристигле су понуде следећих 

понуђача: 

 

Број под којим је 

понуда заведена 

П о н у ђ а ч 

(назив, улица , број и место)

 

датум 

пријема 
час пријема 

03 бр. 404-8/24-16-03 

           Понуда бр. 1 

„VAGAL“ d.o.o. 

Врчин, ул. 1. маја бр. 28 
13.07.2016. 8,55 

03 бр. 404-8/24-16-04 

           Понуда бр. 2 

„IVAN I -TIM“ DOO, 

Београд, ул. Војводе Степе 127 

 

13.07.2016. 9,40 

03 бр. 404-8/24-16-05 

           Понуда бр. 3 

„VLADEX“ DOO 

Београд-Борча, ул. Ивана 

Милутиновића 87А 

 

13.07.2016. 10,35 

 

 Основни подаци о понуђачима: 

Понуђач:  „VAGAL“ d.o.o.Врчин, ул. 1. маја бр.28, матични број  20712511,  ПИБ 106951137. 

Понуђач: „IVAN I -TIM“DOO, Београд, ул. Војводе Степе 127, матични број 20479043, ПИБ 

105874962. 

Понуђач:  „VLADEX“ DOO, Београд-Борча, ул. Ивана Милутиновића 87А, матични број:  

07732279, ПИБ:100210136. 

 

Отварање благовремено приспелих понуда обављено је јавно, дана 13.07.2016. године, у 

просторијама Народне скупштине Републике Србије, Краља Милана 14, са почетком у 12,00 

часова, о чему је састављен Записник 03 број 404-8/24-16-06. 

 

  5. Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 

  Нема одбијених понуда. 

 

6.Анализа понуда 

Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) је након отварања понуда приступила 

стручној оцени благовремено пристиглих понуда. Након разматрања благовремено пристиглих 

понуда, Комисија је утврдила да је понуђач  „VAGAL“ d.o.o.Врчин, ул. 1. маја бр.28, у својој 

понуди број 7А/16 од 11.07.2016. године, код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8/24-16-

03, од  13.07.2016.године, понудио необичајено ниску цену, нарочито за поједина добра из понуде, 

у односу на цене истих добара дате у понуди другог понуђача, што је изазвало сумњу у могућност 

извршења јавне набавке од стране наведеног понуђача, по понуђеним ценама. 

Комисија је, сходно члану 92. став 3. Закона о јавним набавкама, дана 14.07.2016. године, упутила 

Захтев за детаљним образложењем цене у поступку ЈН МВ бр.24/16, број 03 Број: 404-8/24-16-07, 

понуђачу „VAGAL“ d.o.o. Врчин, ул. 1.маја бр.28, и то за следеће јединичне цене из техничке 

спецификације, односно Обрасца понуде:  

1) Водоинсталатерски материјал, ставке под редним бројем: 19,57-59,65-67,86,87,105-126; 

2) Столарски материјал, ставке под редним бројем: 3-5, 21-26, 69, 85, 106. 

Комисија је, сходно члану 92. став 4. Закона о јавним набавкама, одредила примерен рок за 

одговор понуђача, односно најкасније до 21.07.2016. године. 

Понуђа „VAGAL“ d.o.o. Врчин, ул. 1.маја бр.28, је благовремено, дана 20.07.2016. године, 

доставио Наручиоцу „Oдговор на захтев o образложењу цена од 14.07.2016. по ЈН МВ бр.24/16“. 
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Понуђач „VAGAL“ d.o.o. Врчин, је у Одговору 03 бр.404-8/24-16-08  од 20.07.2016. године навео 

структуру цене за тражене ставке из техничке спецификације, односно Обрасца понуде и навео да 

се састоји од трошкова магацина и транспорта, плата и доприноса 2%, остало  8% и трошкова 

добара  90%.  Понуђач је истакао да 90% артикала нуди са лагера, да послује са својим обртним 

средствима и да добија најбоље цене код увозника авансним уплатама, повремено откупљује 

лагере од предузећа која се затварају, као и да део артикала увози. Набавке врши искључиво од 

произвођача, увозника, уз редован рабат користи и количинске рабате, рабате за авансне уплате, 

рабат по основу разноврсности производа, да набавку често врши када поједини добављачи имају 

акцијску понуду својих производа, а понекад и компензацијом са произвођачима који не могу да 

пласирају своје производе или да обезбеде репроматеријал за производњу. 

Понуђач је детаљно образложио понуђене цене за наведене ставке, исказао структуру понуђених 

цена и  образложио како ће са наведеним ценама реализовати предметну набавку, како је тражено у 

конкурсној документацији. 

Понуђач је потврдио да ће предметну набавку извршити у складу са свим траженим захтевима 

наручиоца, условима и ценама из понуде  и Обрасца структуре цене. 

Након разматрања достављеног одговора и достављених  понуда Комисија за јавну набавку је 

утврдила следеће: 

- да је понуда понуђача „VAGAL“ d.o.o. Врчин, ул. 1. маја бр.28, број 7А/16 од 11.07.2016.године, 

код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8/24-16-03, од  13.07.2016.године, прихватљива у 

складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 

Утврђено је да је понуда у целини  припремљена у складу са законом, техничком спецификацијом, 

захтевима наручиоца садржаним у конкурсној документацији и да садржи све доказе који се 

односе на испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама коју су 

предвиђени конкурсном документацијом. 

Понуђена укупна јединична  цена износи  109.483,00 динара без ПДВ-а.  

 

- да је понуда понуђача  „IVAN I -TIM“ DOO, Београд, ул. Војводе Степе 127, број 24/16 од 

09.07.2016.год., код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8/24-16-04, од 13.07.2016.године, 

прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 

Утврђено је да је понуда у целини  припремљена у складу са законом, техничком спецификацијом, 

захтевима наручиоца садржаним у конкурсној документацији и да садржи све доказе који се 

односе на испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама коју су 

предвиђени конкурсном документацијом. 

Понуђена укупна јединична  цена износи  250.936,00 динара без ПДВ-а.  

 

- да је понуда понуђача  „VLADEX“ DOO, Београд-Борча, ул. Ивана Милутиновића 87А , број 

712/16 од 12.07.2016. године, код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8/24-16-05, од  

13.07.2016.године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним 

набавкама. 

Утврђено је да је понуда у целини  припремљена у складу са законом, техничком спецификацијом, 

захтевима наручиоца садржаним у конкурсној документацији и да садржи све доказе који се 

односе на испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама коју су 

предвиђени конкурсном документацијом. 

Понуђена укупна јединична  цена износи  252.821,09 динара без ПДВ-а.  

 

7.  Критеријум за оцењивање понуда 

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

  Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума најнижа понуђена цена. 
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Рангирање прихватљивих понуда: 

Број под којим је 

понуда заведена 
Назив и седиште понуђача 

Начин на који 

понуђач 

наступа и број 

понуде 

Укупна 

јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна  

јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

 

03 бр. 404-8/24-16-03 

            Понуда бр.1 

„VAGAL“ d.o.o. 

Врчин, ул. 1. маја бр.28 

Самостално 

бр. понуде 

7А/16 од 

11.07.2016.год 

109.483,00 131.379,60 

03 бр. 404-8/24-16-04 

           Понуда бр. 2 
„IVAN I -TIM“ DOO, 

Београд, ул. Војводе Степе 

127 

Самостално 
бр. понуде 

24/16 од 

09.07.2016.год 

250.936,00 301.123,20 

03 бр. 404-8/24-16-05 

           Понуда бр. 3 
„VLADEX“ DOO 

Београд-Борча, ул. Ивана 

Милутиновића 87А 

самостално 
бр. понуде 

712/16 од 

12.07.2016.год 

252.821,09 303.385,31 

   

 8. Назив  понуђача коме се додељује уговор: 

Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија понуда број 7А/16 од 

11.07.2016. године,  заведена под бројем 03 број 404-8/24-16-03, од  13.07.2016.године, коју је 

поднеo понуђач „VAGAL“ d.o.o. Врчин, ул. 1. маја бр.28,  укупнe понуђенe јединичне цене у 

износу од 109.483,00 динара без ПДВ-а, односно 131.379,60 динара са ПДВ-ом. Изабрани понуђач 

извршава набавку самостално. 

 

Комисија је предложила одговорном лицу наручиоца да уговор у поступку јавне набавке  добара – 

потрошни столарски и водоинсталатерски материјал, за потребе Народне скупштине Републике 

Србије, додели понуђачу „VAGAL“ d.o.o. Врчин, ул. 1. маја бр.28. 

 

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

најповољније понуде 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 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. 

 

                                                                                                           ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 

 

                                                                                                                ____________________________ 

              Светислава Булајић 

 

Д о с т а в и т и  

 Одељењу за буџетске, финансијско-рачуноводствене 

послове и послове јавних набавки                                  

 Писарници                              


