Република Србија
ОПШТИНA ЉУБОВИЈА
-Општинска управаБрој: 404-52/2019-04
30.09.2019. године
Војводе Мишића 45
Љубовија

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,
14/15, 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), члана 90. Статута општине Љубовија („Службени лист
општине Љубовија“, број 3/2019), члана 42. Правилника о ближем уређивању поступка јавне
набавке за директне буџетске кориснике у општини Љубовија: Председник општине и
Општинско веће, Скупштина општине и Општинска управа („Службени лист општине
Љубовија“, број 1/2016 и 4/2017) и Извештаја Комисије за јавну набавку број: 404-52/2019-04
од 26.09.2019. године, начелник Општинске управе општине Љубовија, доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
1) Општинска управа општине Љубовија, као наручилац, у поступку јавне набавке
мале вредности добара - набавка канцеларијског материјала за потребе органа Општине
Љубовија, обликована у 3 партије, редни број ЈН 49/2019, додељује Уговор о јавној набавци за
Партију 1 - Папир, коверти и обрасци, Понуђачу „Bigz Office Group“ doo Beograd, Bulevar
vojvode Mišića 1, са понуђеном ценом од 281.262,53 динара без ПДВ-а, односно 337.491,59
динара са ПДВ-ом, плаћањем у року од 45 дана од испостављања рачуна и роком испоруке 72
сата од момента требовања добара, у складу са усвојеном понудом бр. 471 од 16.09.2019.
године, заведеном код наручиоца под бројем 404-52/2019-04 од 17.09.2019. године.
2) Општинска управа општине Љубовија, као наручилац, у поступку јавне набавке
мале вредности добара - набавка канцеларијског материјала за потребе органа Општине
Љубовија, обликована у 3 партије, редни број ЈН 49/2019, додељује Уговор о јавној набавци за
Партију 2 – Материјал за писање, архивирање и остала ситна канцеларијска опрема понуђачу „ДЕЛТАГРАФ“ доо, Београдски пут 29, 11300 Смедерево, са понуђеном ценом
од 126.213,00 динара без ПДВ-а, односно 151.455,60 динара са ПДВ-ом, плаћањем у року од
45 дана од испостављања рачуна и роком испоруке 72 сата од момента требовања добара, у
складу са усвојеном понудом бр. 234/2 од 19.09.2019. године, заведеном код наручиоца под
бројем 404-52/2019-04 од 19.09.2019. године.
3) Општинска управа општине Љубовија, као наручилац, у поступку јавне набавке
мале вредности добара - набавка канцеларијског материјала за потребе органа Општине
Љубовија, обликована у 3 партије, редни број ЈН 49/2019, додељује Уговор о јавној набавци за
Партију 3 - Медијуми за смештање података, делови, прибор и материјал за рачунаре,
додељује уговор понуђачу „AMPFORA“ doo Beograd, Bulevar vojvode Mišića 10, са
понуђеном ценом од 103.041,00 динара без ПДВ-а, односно 123.649,20 динара са ПДВ-ом,
плаћањем у року од 45 дана од испостављања рачуна и роком испоруке 72 сата од момента
требовања добара, у складу са усвојеном понудом бр. 1909/19 од 19.09.2019. године,
заведеном код наручиоца под бројем 404-52/2019-04 од 19.09.2019. године.
4) Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року
од три дана и доставити служби за јавне набавке и архиви.

Образложење
Општинска управа општине Љубовија као наручилац покренула је поступак јавне
набавке мале вредности добара - набавка канцеларијског материјала за потребе органа
Општине Љубовија, обликована у 3 партије, редни број ЈН 49/2019, Одлуком о покретању
поступка бр. 404-52/2019-04 од 06.09.2019. године.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 09.09.2019. године објавио позив за
подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и интернет
страници општине www.ljubovija.rs.
До истека рока за подношење понуда (тј. до 19.09.2019. до 12,00 часова) на адресу
наручиоца поднете су 4 (четири) благовремене понуде.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. У Извештају о стручној оцени понуда бр.
404-52/2019-04 од 26.09.2019. године, Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:
1) Врста предмета јавне набавке:
Добра

Х

Услуге
Радови
2) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Партија 1
Партија 2
Партија 3
Редни број јавне набавке у Плану
јавних набавки
Подаци о апропријацији у буџету,
односно у финансијском плану за
плаћање

Назив и ознака из општег речника
набавке

Канцеларијски материјал за потребе
органа Општине Љубовија
833.333,00 динара
350.000,00 динара
250.000,00 динара
233.333,00 динара
1.1.5
Средства за јавну набавку предвиђена су
буџетом општине Љубовија, односно
финансијским планом Општинске
управе општине Љубовија, Програм 15 –
Локална самоуправа, Програмска
активност – Функционисање локалне
самоуправе и градских општина,
позиција 46, економска класа 426 –
материјал, конто 426100 –
административни материјал
30192000 – канцеларијски материјал
30197000 – ситна канцеларијска опрема
30199000 – канцеларијски материјал од
хартије и други артикли
30234000 – медијуми за смештање
података
30237000 – делови, прибор и материјал
за рачунаре
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3) Основни подаци о понуђачима и понудама:
Комисија за јавне набавке Општинске управе општине Љубовија, у складу са чланом
55, 57, 60. ст. 1. тач. 2) и чланом 62. ЗЈН, објавила је 09.09.2019. године позив за подношење
понуда и конкурсну документацију за предметни поступак јавне набавке на Порталу јавних
набавки и интернет страници општине Љубовија www.ljubovija.rs.
До истека рока за подношење понуда (19.09.2019. године до 12,00 часова) на адресу
Општинске управе општине Љубовија поднете су 4 (четири) понуде и то следећих понуђача:

РБ

Број под којим је
понуда заведена

1.

404-52/2019-04

2.

404-52/2019-04

3.

404-52/2019-04

4.

404-52/2019-04

Назив или шифра
понуђача
„Bigz Office Group“ doo
Beograd, Bulevar vojvode
Mišića 17
„AMPFORA“ doo Beograd,
Bulevar vojvode Mišića 10
„ДЕЛТАГРАФ“ доо,
Београдски пут 29, 11300
Смедерево
Жељко Бељић пр,
Трговинска радња БАЗАР,
Љубовија, Војводе Мишића
18

Партије за
које је
понуђач
поднео
понуду

Датум пријема

Сат

17.09.2019.

12,45

Партија 1, 2 и
19.09.2019.
3

10,45

Партија 1 и 2

19.09.2019.

10,45

Партија 2 и 3

19.09.2019.

11,20

Партија 1 и 2

Понуђачи су се у понудама изјаснили на следећи начин:
1. Bigz Office Group“ doo Beograd, Bulevar vojvode Mišića 17
Партија 1
Број понуде (заводни број понуђача): 471 од 16.09.2019. године
- понуђена цена: 281.262,53 динара без ПДВ-а, односно 337.491,59 динара са ПДВ-ом;
- рок испоруке: 72 сата од момента требовања добара; испоруке су сукцесивне у
зависности од реалних потреба наручиоца за истим,
- услови плаћања: у року од 45 дана од испостављања рачуна,
- важност понуде: 60 дана од дана отварања понуда
Партија 2
Број понуде (заводни број понуђача): 471 од 16.09.2019. године
- понуђена цена: 132.475,38 динара без ПДВ-а, односно 158.948,09 динара са ПДВ-ом;
- рок испоруке: 72 сата од момента требовања добара; испоруке су сукцесивне у
зависности од реалних потреба наручиоца за истим,
- услови плаћања: у року од 45 дана од испостављања рачуна,
- важност понуде: 60 дана од дана отварања понуда
Напомена: У поступку отварања понуда, Комисија је констатовала да је Понуђач, за Партију 2
понудио „одговарајућа“ добра (за позиције под бројем: 34, 36, 43, 45 и 52) а није доставио
„потврду о усаглашености понуђеног добра са карактеристикама траженог добра или други
доказ о карактеристикама добра која нуди (нпр. произвођачку спецификацију...), како би
наручилац могао да утврди да ли су то добра тражених карактеристика, у супротном понуда
ће бити одбијена као неодговарајућа“ како је наведено у Конкурсној документацији - Образац
2.2 Образац структуре цене са упутством како да се попуни (партија 2). Имајући у виду да
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Понуђач није доказао да нуди добра са карактеристикама траженим у Конкурсној
документацији, сматра се да је понуда неодговарајућа и из тог разлога Наручилац треба да
одбије такву понуду.
Понуђач је уписан у Регистар понуђача у Агенцији за привредне регистре, Решењем БПН
1007/2015 од 19.03.2015. године, што значи да испуњава обавезне услове прописане чланом
75. став 1 тачка 1) – 4) Закона о јавним набавкама.
2. „AMPFORA“ doo Beograd, Bulevar vojvode Mišića 10
Партија 1
Број понуде (заводни број понуђача): 1909 од 19.09.2019. године
- понуђена цена: 295.370,00 динара без ПДВ-а, односно 354.444,00 динара са ПДВ-ом
- рок испоруке: 72 сата од момента требовања добара; испоруке су сукцесивне у
зависности од реалних потреба наручиоца за истим,
- услови плаћања за све партије: у року од 45 дана од испостављања рачуна,
- важност понуде: 60 дана од дана отварања понуда
Партија 2
Број понуде (заводни број понуђача): 1909 од 19.09.2019. године
- понуђена цена: 177.726,00 динара без ПДВ-а, односно 213.271,20 динара са ПДВ-ом
- рок испоруке: 72 сата од момента требовања добара; испоруке су сукцесивне у
зависности од реалних потреба наручиоца за истим,
- услови плаћања за све партије: у року од 45 дана од испостављања рачуна,
- важност понуде: 60 дана од дана отварања понуда
Партија 3
Број понуде (заводни број понуђача): 1909 од 19.09.2019. године
- понуђена цена: 103.041,00 динара без ПДВ-а, односно 123.649,20 динара са ПДВ-ом
- рок испоруке: 72 сата од момента требовања добара; испоруке су сукцесивне у
зависности од реалних потреба наручиоца за истим,
- услови плаћања за све партије: у року од 45 дана од испостављања рачуна,
- важност понуде: 60 дана од дана отварања понуда
Напомена: Понуђач је на коверти назначио да учествује у поступку јавне набавке за Партије 1
и 3, а након отварања понуде утврђено је да је понуђач поднео подуду и за Партију 2, што не
утиче на прихватљивост понуде. У поступку отварања понуда, Комисија је констатовала да је
Понуђач, за Партију 2 понудио „одговарајућа“ добра (за позиције под бројем: 34, 36, 43, 45 и
52) а није доставио „потврду о усаглашености понуђеног добра са карактеристикама траженог
добра или други доказ о карактеристикама добра која нуди (нпр. произвођачку
спецификацију...), како би наручилац могао да утврди да ли су то добра тражених
карактеристика, у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа“ како је наведено у
Конкурсној документацији - Образац 2.2 Образац структуре цене са упутством како да се
попуни (партија 2). Имајући у виду да Понуђач није доказао да нуди добра са
карактеристикама траженим у Конкурсној документацији, сматра се да је понуда
неодговарајућа и из тог разлога Наручилац треба да одбије такву понуду.
Понуђач је уписан у Регистар понуђача у Агенцији за привредне регистре, Решењем БПН
868/2013 од 29.10.2013. године, што значи да испуњава обавезне услове прописане чланом 75.
став 1 тачка 1) – 4) Закона о јавним набавкама.
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3. „ДЕЛТАГРАФ“ доо, Београдски пут 29, 11300 Смедерево
Партија 1
Број понуде (заводни број понуђача): 234/1 од 19.09.2019. године
- понуђена цена: 282.430,00 динара без ПДВ-а, односно 338.916,00 динара са ПДВ-ом
- рок испоруке: 72 сата од момента требовања добара; испоруке су сукцесивне у зависности
од реалних потреба наручиоца за истим,
- услови плаћања за све партије: у року од 45 дана од испостављања рачуна,
- важност понуде: 90 дана од дана отварања понуда
Партија 2
Број понуде (заводни број понуђача): 234/2 од 19.09.2019. године
- понуђена цена: 126.213,00 динара без ПДВ-а, односно 151.455,60 динара са ПДВ-ом
- рок испоруке: 72 сата од момента требовања добара; испоруке су сукцесивне у зависности
од реалних потреба наручиоца за истим,
- услови плаћања за све партије: у року од 45 дана од испостављања рачуна,
- важност понуде: 90 дана од дана отварања понуда,
Напомена: Понуђач је уписан у Регистар понуђача у Агенцији за привредне регистре,
Решењем БПН БПН 2834/2014 од 30.05.2014. године, што значи да испуњава обавезне услове
прописане чланом 75. став 1 тачка 1) – 4) Закона о јавним набавкама.
4. Жељко Бељић пр, Трговинска радња БАЗАР, Љубовија, Војводе Мишића 18
Партија 2
Број понуде (заводни број понуђача): 2/2019 од 19.09.2019. године
- понуђена цена: 169.960,40 динара без ПДВ-а, односно 203.572,40 динара са ПДВ-ом
- рок испоруке за све партије: 72 сата од момента требовања добара; испоруке су
сукцесивне у зависности од реалних потреба наручиоца за истим,
- услови плаћања за све партије: у року од 45 дана од испостављања рачуна,
- важност понуде: 60 дана од дана отварања понуда
Партија 3
Број понуде (заводни број понуђача): 3/2019 од 19.09.2019. године
- понуђена цена: 129.425,00 динара без ПДВ-а, односно 155.310,00 динара са ПДВ-ом
- рок испоруке за све партије: 72 сата од момента требовања добара; испоруке су
сукцесивне у зависности од реалних потреба наручиоца за истим,
- услови плаћања за све партије: у року од 45 дана од испостављања рачуна,
- важност понуде: 60 дана од дана отварања понуда
4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Партија 1
Назив/име понуђача чија
је понуда одбијена
/

Понуђена цена
без ПДВ-а
/
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Разлози одбијања понуде
/

Партија 2
Назив/име
понуђача чија је
понуда одбијена

Bigz Office Group“
doo Beograd, Bulevar
vojvode Mišića 17

„AMPFORA“
doo
Beograd,
Bulevar
vojvode Mišića 10

Понуђена цена
без ПДВ-а

132.475,38

177726,00

Разлози одбијања понуде
Члан 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама, а
у вези са тачком 32) истог члана
У Конкурсној документацији, на страни 39/64, у
оквиру Обрасца 2.2. Образац структуре цене са
упутством како да се попуни (Партија 2) наведено је
да „Уколико понуђач, у својој понуди, понуди
„одговарајуће“ добро са понуђеном ценом, у складу
са спецификацијом потребних добара, дужан је уз
Понуду доставити потврду о усаглашености
понуђеног добра са карактеристикама траженог
добра или други доказ о карактеристикама добра
која нуди (нпр. произвођачку спецификацију...), како
би наручилац могао да утврди да ли су то добра
тражених карактеристика, у супротном понуда ће
бити одбијена као неодговарајућа“. Понуђач је
понудио, у партији 2 „одговарајућа“ добра за
позиције под бројем: 34, 36, 43, 45 и 52, а није
доставио потврду о усаглашености понуђеног добра
са карактеристикама траженог добра или други
доказ о карактеристикама добара које нуди. Због
свега напред није утврђено да понуда испуњава све
техничке карактеристике, што понуду чини
неодговарајућом, а истовремено и неприхватљивом.
Члан 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама, а
у вези са тачком 32) истог члана
У Конкурсној документацији, на страни 39/64, у
оквиру Обрасца 2.2. Образац структуре цене са
упутством како да се попуни (Партија 2) наведено је
да „Уколико понуђач, у својој понуди, понуди
„одговарајуће“ добро са понуђеном ценом, у складу
са спецификацијом потребних добара, дужан је уз
Понуду доставити потврду о усаглашености
понуђеног добра са карактеристикама траженог
добра или други доказ о карактеристикама добра
која нуди (нпр. произвођачку спецификацију...), како
би наручилац могао да утврди да ли су то добра
тражених карактеристика, у супротном понуда ће
бити одбијена као неодговарајућа“. Понуђач је
понудио, у партији 2 „одговарајућа“ добра за
позиције под бројем: 34, 36, 43, 45 и 52, а није
доставио потврду о усаглашености понуђеног добра
са карактеристикама траженог добра или други
доказ о карактеристикама добара које нуди. Због
свега напред није утврђено да понуда испуњава све
техничке карактеристике, што понуду чини
неодговарајућом, а истовремено и неприхватљивом.
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Чланом 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама прописано је да је прихватљива
понуда понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која
је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и
која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. Тачком 32) истог члана дефинисана
је одговарајућа понуда и наведено је да је то понуда која је благовремена и за коју је
утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.
У складу са чланом 107. став 1 Закона о јавним набавкама Наручилац је дужан да у поступку
јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Партија 3
Назив/име понуђача чија
је понуда одбијена
/

Понуђена цена
без ПДВ-а
/

Разлози одбијања понуде
/

5) Критеријум за доделу уговора у свим партијама је „најнижа понуђена цена“.
Партија 1 – Папир, коверти и обрасци
Ранг листа према критеријуму „најнижа понуђена цена“ за партију 1 је следећа:
Назив/име понуђача

Понуђена цена без ПДВ-а

1.

„Bigz Office Group“ doo Beograd, Bulevar vojvode
Mišića 17

281.262,53

2.

„ДЕЛТАГРАФ“ доо, Београдски пут 29, 11300
Смедерево

282.430,00

3.

„AMPFORA“ doo Beograd, Bulevar vojvode
Mišića 10

295.370,00

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор за партију 1 треба доделити
понуђачу „Bigz Office Group“ doo Beograd, Bulevar vojvode Mišića 1, са понуђеном ценом од
281.262,53 динара без ПДВ-а, плаћањем у року од 45 дана од испостављања рачуна и роком
испоруке 72 сата од момента требовања добара, па у складу са тим предлаже Наручиоцу
његов избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Назив/име подизвођача
/

Не

Х

Део уговора који ће реализовати подизвођач
/
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Партија 2 – Материјал за писање, архивирање и остала ситна канцеларијска опрема
Ранг листа према критеријуму „најнижа понуђена цена“ за партију 2 је следећа:
Назив/име понуђача
1.
2.

Понуђена цена без ПДВ-а

„ДЕЛТАГРАФ“ доо, Београдски пут 29, 11300
Смедерево
Жељко Бељић пр, Трговинска радња БАЗАР,
Љубовија, Војводе Мишића 18

126.213,00
169.960,40

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор за партију 2 треба доделити
понуђачу „ДЕЛТАГРАФ“ доо, Београдски пут 29, 11300 Смедерево, са понуђеном ценом
од 126.213,00 динара без ПДВ-а, плаћањем у року од 45 дана од испостављања рачуна и роком
испоруке 72 сата од момента требовања добара,па у складу са тим предлаже Наручиоцу његов
избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Назив/име подизвођача
/

Не

Х

Део уговора који ће реализовати подизвођач
/

Партија 3 – Медијуми за смештање података, делови, прибор и материјал за рачунаре
Ранг листа према критеријуму „најнижа понуђена цена“ за партију 3 је следећа:
Назив/име понуђача

Понуђена цена без ПДВ-а

1.

„AMPFORA“ doo Beograd, Bulevar vojvode
Mišića 10

103.041,00

2.

Жељко Бељић пр, Трговинска радња БАЗАР,
Љубовија, Војводе Мишића 18

129.425,00

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор за партију 3 треба
доделити понуђачу „AMPFORA“ doo Beograd, Bulevar vojvode Mišića 10, са понуђеном
ценом од 103.041,00 динара без ПДВ-а, плаћањем у року од 45 дана од испостављања рачуна и
роком испоруке 72 сата од момента требовања добара, па у складу са тим предлаже
Наручиоцу његов избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Назив/име подизвођача
/

Не

Х

Део уговора који ће реализовати подизвођач
/
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Чланом 107. став 3 и 108. став 1 Закона о јавним набавкама прописано је да након
спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије, наручилац доноси одлуку о
додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.
Начелник Општинске управе општине Љубовија прихватио је предлог Комисије за
јавну набавку о избору понуде Понуђача „Bigz Office Group“ doo Beograd„ као најповољније
за партију 1, „ДЕЛТАГРАФ“ доо Смедерево, као најповољније за партију 2 и понуде
понуђача „AMPFORA“ doo Beograd као најповољније за партију 3 и у складу са чланом 107.
став 1 и 3 и чланом 108. став 1 Закона о јавним набавкама донео одлуку као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети
захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања исте на Порталу јавних
набавки, уз уплату таксе у износу од 60.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије број
840-30678845-06; шифра плаћања: 153 или 253; сврха плаћања: Такса за ЗЗП, Општинска
управа општине Љубовија, ЈН 49/2019 позив на број: 49-2019.
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Мирослав Ненадовић
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