На основу члана 14. Статута ЈП Дирекције за планирање и изградњу
“Краљево”, Ул. Хајдук Вељкова бр. 61,и на основу члана 107. и 108. Закона о јавним
набавкама (“Службени гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), доносим
ОДЛУКУ
о додели уговора
(ЈН број 1.1.7.)
1. На основу Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавне набавке
именоване Решењем директора ЈП Дирекције бр.6374/2 од 03.12.2015. године,
додељује се уговор за јавну набавку мале вредности добара по партијама – Набавка
канцеларијског материјала:
За Партију 1 – кертриџи и тонери понуђачу “Amphora”d.о.о,Булевар војводе
Мишића бр.10, 11000 Београд, са понуђеном ценом 661.084,00 динара без ПДВ-а,
односно 793.300,80 динара са ПДВ-ом,са сукцесивним роком испоруке добара (ДО
30.06.2015.године) у року до 3 дана од дана пријема наруџбине и начином плаћања у
року од 15 дана од дана пријема фактуре.
За Партију 2 – остали канцеларијски материјал понуђачу “Санс” д.о.о, ул.
Главашева бр.28, 36000 Краљево са понуђеном ценом 240.574,00 динара без ПДВ-а,
односно 288.689,00 динара са ПДВ-ом, са сукцесивним роком испоруке добара (ДО
30.06.2015.године) у року до 3 дана од дана пријема наруџбине и начином плаћања у
року од 15 дана од дана пријема фактуре.
2.У складу са понудом бр.1412 од 14.12.2015.године доставиће се уговор за
јавну набавку мале вредности по партијама – Набавка канцеларијског материјала за
Партију 1 – кертриџи и тонери понуђачу “Amphora”d.о.о,Булевар војводе Мишића
бр.10, 11000 Београд, у року од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева
за заштиту права понуђача.
3. У складу са понудом број 24/2015 од 14.12.2015.године доставиће се уговор
за јавну набавку мале вредности по партијама – Набавка канцеларијског материјала,
за Партију 2 – Остали канцеларијски материјал понуђачу “Санс” д.о.о, ул. Главашева
бр.28, 36000 Краљево, у року од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева
за заштиту права понућача.
4.На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама Комисија је одбила
као неприхватљиву понуду бр.325 од 11.12.2015.године понуђача Издавачко
предузеће “Епоха” доо, ул.Нићифора Максимовића бр.52, 31210 Пожега, са
понуђеном ценом за Партију 2 – Остали канцеларијски материјал 290.307,50 динара
без ПДВ-а, односно 348.369,00 динара са ПДВ-ом, јер прелази износ процењене
вредности предметне јавне набавке.
5. Прилог овој одлуци чини Записник са отварања понуда бр. 6603 од 14.12.2015.
године и Извештај о стручној оцени понуда Комисије бр. 6603/1 од 18.12.2015. године.

Образложење
Комисија образована за спровођење поступка предметне јавне набавке мале
вредности је позив за подношење понуда заједно са конкурсном документацијом
објавила на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници дана
04.12.2015.године, и истовремено послала позив на следеће адресе:

- “VM commerce” d.o.o.ул.Хајдук Вељкова бр.18, 36000 Краљево
- “Санс“доо,ул.Главашева бр.28, 36000 Краљево
- “Папирус принт” ул.Душана Поповића, 36000 Краљево
- “Нај комерц”доо, ул.Саве Ковачевића бр.12, 36000 Краљево
- “ PC-max “doo,ул.Хајдук Вељкова бр.2/4, 36000 Краљево
До датума и сата назначеног у позиву, односно до 14.12.2015. године до 12.00 часова,
пристигле су понуде од 8 (осам) понуђача:
Основни подаци о понуђачима:
1. Назив и адреса понуђача:
Издавачко предузеће “Епоха” дoo
Ул.Нићифора Максимовића бр.52, 31210 Пожега
ПИБ : 101813534
матични број : 07393687
шифра делатности понуђача: 5811
Број понуде: 325 од 11.12.2015.године
Партија 2 - понуђена цена: 290.307,50 дин. без ПДВ-а
348.369,00 дин. са ПДВ-ом
2. Назив и адреса понуђача:
“Bigz office group” doo
Булевар војводе Мишића бр.17, 11000 Београд
ПИБ : 106635732
матични број : 20649470
шифра делатности понуђача: 4690
Понуда бр.1040 од 10.12.2015.године
Партија 2 - понуђена цена: 270.382,55 дин. без ПДВ-а
324.452,28 дин. са ПДВ-ом
3. Назив и адреса понуђача:
“Amphora” doo
Булевар војводе Мишића бр.10, 11000 Београд
ПИБ : 100037820
матични број : 07470916
шифра делатности понуђача: 4649
Понуда бр.1412 од 14.12.2015.године
Партија 1 - понуђена цена: 661.084,00 дин. без ПДВ-а
793.300,80 дин. са ПДВ-ом
4. Назив и адреса понуђача:
“Најкомерц” дoo
Ул.Саве Ковачевића бр.12, 36000 Краљево
ПИБ : 101958241
матични број : 07698712
шифра делатности понуђача: 4690
Понуда бр.1412 од 14.12.2015.године
Партија 1 - понуђена цена: 728.865,00 дин. без ПДВ-а
874.638,00 дин. са ПДВ-ом
Партија 2 - понуђена цена: 265.623,50 дин. без ПДВ-а
318.748,20 дин. са ПДВ-ом

5. Назив и адреса понуђача:
ЗУР “БТС”
Ул.Цара Лазара бр.9, 36000 Краљево
ПИБ : 101249591
матични број : 52422787
шифра делатности понуђача: 9511
Понуда бр.77/15 од 14.12.2015.године
Партија 1 - понуђена цена: 749.985,00 дин. без ПДВ-а
899.982,00 дин. са ПДВ-ом
6. Назив и адреса понуђача:
“Санс” дoo
Ул.Главашева бр.28, 36000 Краљево
ПИБ : 100241000
матични број : 07851529
шифра делатности понуђача: 4690
Понуда бр.24/2015 од 14.12.2015.године
Партија 1 - понуђена цена: 688.964,00 дин. без ПДВ-а
826.757,00 дин. са ПДВ-ом
Партија 2 - понуђена цена: 238.574,00 дин. без ПДВ-а
286.289,00 дин. са ПДВ-ом
7. Назив и адреса понуђача:
“VM commerce” doo
Ул.Душана Поповића бр.98, 36000 Краљево
ПИБ : 101769953
матични број : 06242847
шифра делатности понуђача: 4649
Понуда од 14.12.2015.године
Партија 2 - понуђена цена: 273.107,02 дин. без ПДВ-а
327.719,62 дин. са ПДВ-ом
8. Назив и адреса понуђача:
“PC-max” doo
Ул.Хајдук Вељкова бр.2/4, 36000 Краљево
ПИБ : 100243579
матични број : 17185977
шифра делатности понуђача: 26200
Понуда бр.101-12/15км од 13.12.2015.године
Партија 1 - понуђена цена: 700.897,50 дин. без ПДВ-а
841.077,00 дин. са ПДВ-ом
Партија 2 - понуђена цена: 282.128,67 дин. без ПДВ-а
338.554,40 дин. са ПДВ-ом
Неблаговремених понуда није било.
Комисија је дана 16.12.2015.године,позивајући се на члан 93.став.4 Закона о јавним
набавкама, упутила понуђачу “Санс”,ул.Главашева бр.28, Краљево, захтев заведен у
ЈП Дирекцији под бројем 6586/1, за сагласност за исправку рачунских грешака за
Партију 2 – Остали канцеларијски материјал, на страни 31/34 под редним бројем 27Фасцикла картонска са механизмом два прстена, дебљине 35мм.

Понуђач је у року доставио сагласност за исправку рачунске грешке, дана
17.12.2015.године, заведену у ЈП Дирекцији под бројем 6586/2.
Након исправке рачунске грешке, понуђена цена за Партију 2 износи 240.574,00
динара без ПДВ-а, односно 288.689,00 динара са ПДВ-ом.
Понуде које су одбијене, разлог за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда:
На основу члана 107.став 1. ЗЈН, пошто је прегледала и оценила понуде,
Комисија је предложила да се одбије као неприхватљива понуда бр.325 од
11.12.2015.године понуђача Издавачко предузеће “Епоха” дoo, ул.Нићифора
Максимовића бр.52, 31210 Пожега,са понуђеном ценом за Партију 2 – Остали
канцеларијски материјал 290.307,50 дин. без ПДВ-а, односно 348.369,00 дин. са ПДВом, јер прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Комисија за спровођење поступка предметне јавне набавке прихватљиве
понуде је рангирала применом критеријума за доделу уговора одређеном у позиву за
подношење понуда и конкурсној документацији, а то је најнижа понуђена цена, све са
позивом на члан 85.став 1.тачка 2,и члан 107. став 2. Закона о јавним набавкама.
Рангирање прихватљивих понуда:
Партија 1 – кертриџи и тонери
Назив и адреса понуђача:
 “Amphora” doo, Булевар војводе Мишића бр.10, 11000 Београд
са понуђеном ценом: 661.084,00 дин. без ПДВ-а, односно 793.300,80 дин. са ПДВ-ом
 “Санс” дoo, Ул.Главашева бр.28, 36000 Краљево
са понуђеном ценом: 688.964,00 дин. без ПДВ-а, 826.757,00 дин. са ПДВ-ом

“PC-max” doo, ул.Хајдук Вељкова бр.2/4, 36000 Краљево
са понуђеном ценом: 700.897,50 дин. без ПДВ-а, 841.077,00 дин. са ПДВ-ом
 “Најкомерц” дoo, Ул.Саве Ковачевића бр.12, 36000 Краљево
са понуђеном ценом: 728.865,00 дин. без ПДВ-а, 874.638,00 дин. са ПДВ-ом
 ЗУР “БТС” ,ул.Цара Лазара бр.9, 36000 Краљево
са понуђеном ценом: 749.985,00 дин. без ПДВ-а, 899.982,00 дин. са ПДВ-ом
Партија 2 -остали канцеларијски материјал:
Назив и адреса понуђача:
 “Санс” дoo, Ул.Главашева бр.28, 36000 Краљево
са понуђеном ценом: 240.574,00 дин. без ПДВ-а, односно 288.689,00 дин. са ПДВ-ом
 “Најкомерц” дoo, ул.Саве Ковачевића бр.12, 36000 Краљево
са понуђеном ценом: 265.623,50 дин. без ПДВ-а, 318.748,20 дин. са ПДВ-ом
 “Bigz office group” doo ,Булевар војводе Мишића бр.17, 11000 Београд
са понуђеном ценом: 270.382,55 дин. без ПДВ-а, 324.452,28 дин. са ПДВ-ом
 “VM commerce” doo, ул.Душана Поповића бр.98, 36000 Краљево
са понуђеном ценом: 273.107,02 дин. без ПДВ-а, 327.719,62 дин. са ПДВ-ом
 “PC-max” doo, ул.Хајдук Вељкова бр.2/4, 36000 Краљево
са понуђеном ценом: 282.128,67 дин. без ПДВ-а, 338.554,40 дин. са ПДВ-ом
Комисија за спровођење поступка ове јавне набавке је предложила наручиоцу
да Уговор за Партију 1 – кетриџи и тонери,додели понуђачу “Amphora” doo, Булевар
војводе Мишића бр.10, 11000 Београд, ПИБ 100037820, матични број 07470916, са
понудом број 1412 од 14.12.2015.године,са понуђеном ценом за Партију 1 у износу од
661.084,00 дин. без ПДВ-а, односно 793.300,80 дин. са ПДВ-ом,са сукцесивним роком
испоруке добара (до 30.06.2015.године) у року од 3 дана од дана пријема наруџбине,
и начином плаћања у року од 15 дана од дана пријема фактуре.

Комисија за спровођење поступка ове јавне набавке је предложила наручиоцу
да Уговор за Партију 2 –
Остали канцеларијски материјал,додели понуђачу
“Санс”,д.о.о, Ул. Главашева бр.28, 36000 Краљево, ПИБ 100241000, матични број
07851529, са понудом број 24/2015 од 14.12.2015.године,са понуђеном ценом за
Партију 2 у износу од 240.574,00 дин.без ПДВ-а, односно 288.689,00 са ПДВ-ом,са
сукцесивним роком испоруке добара (до 30.06.2015.године) у року од 3 дана од дана
пријема наруџбине, и начином плаћања у року од 15 дана од дана пријема фактуре.
Из напред наведених разлога донета је одлука као у изреци.
6. Одлуку доставити: Директору,Руководиоцу сектора за економске послове,
Служби за економске послове, Служби за јавне набавке и архиви.
7.Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту
права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права.

ДИРЕКТОР
___________________________
Марица Мијајловић, дипл.инж.арх.

