Наручилац

Нишавски управни округ Ниш

Адреса

Страхињића Бана бб

Место

Ниш

Број одлуке

920-021-01-5/2015-02

Датум

29.01.2016. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015),
начелник Нишавског управног округа Ниш доноси:

ОДЛУКУ
о избору најповољније понуде
БИРАЈУ СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈЕ понуде :
За Партију 1- папир: понуда понуђача „BIGZ OFFICE GROUP“ Д.О.О. Београд број 920-021-1/201602-IV од 28.01.2016. године;
- За Партију 2-штампани материјал : понуда понуђача „АTLANTIS“ Д.О.О. Ниш
број 920-021-1/2015-02-V од 28.01.2016. године;
- За Партију 3-ситан канцеларијски материјал: понуда понуђача „BIGZ OFFICE GROUP“ Д.О.О.
Београд број 920-021-1/2016-02-IV од 28.01.2016. године;
- За партију 4-тонери: понуда понуђача I & D COM d.o.o Београд број 920-021-1/2016-02-I од
27.01.2016. године
-

Образложење
Наручилац је дана 15.01.2016. године донео Oдлуку о покретању поступка за јавну набавку добраканцеларијски материјал бр. 920-021-00001-1/2016-02 а за потребе Наручиоца, Нишавског управног округа
Ниш.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио Позив за прикупљање понуда и Конкурсну
документацију дана 18.01.2016. године на Порталу Управе за јавне набавке- www.portal.ujn.gov.rs и на
интернет страници Нишавског управног округа www.nis.okrug.gov.rs
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 5 / пет / понуде.
Благовремено су пристигле понуде следећих понуђача:
Број под којим је
понуда заведена
920-021-1/2016-02-I
920-021-1/2016-02-II
920-021-1/2016-02-III
920-021-1/2016-02-IV
920-021-1/2016-02-V
800-13и.03/02-2014/1

Назив понуђача
I & D COM d.o.o
Слободна зона Београд, Вилине воде бб
11158 Београд
Магента дм плус д.о.о.
Матејевачки пут бб д-4, 18000 Ниш
„Amphora“ d.o.o.
Булевар Војводе Мишића 10, 11000 Београд
„BIGZ OFFICE GROUP“ Д.О.О.
Булевар Војводе Мишића бр.17/5, 11000 Београд
„ATLANTIS“ Д.О.О.
Ул. Расинска бр. 6, 18000 Ниш

Датум
пријема

Час

27.01.2016

09:55

27.01.2016

11:08

27.01.2016
28.01.2016

28.01.2016

11:50
09:00
11:46
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Неблаговремено није стигла ниједна понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија је приступила стручној оцени приспелих
понуда и сачинила извештај о истој.
У извештају о стручној оцени понуда број 920-021-03-4/2015-02 од 04.02.2015. године, Комисија за
јавне набавке је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке:
Редни број јавне набавке:

Јабна набавка мале вредности –канцеларијски
материјал
1.1.1/2016

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 750.000,00 динара
Партија 1 (папир)
Партија 2 (штампани мат.)
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):
Партија 3 (ситан канц. мат.)
Партија 4 (тонери)
Партија 1 (папир)
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВом):

Партија 2 (штампани материјал)
Партија 3 (ситан канц.мат.)
Партија 4 (тонери)

194.068,00
123.400,00
75.863,70
154.415,00
232.881,60
148.080,00
91.036,44
185.228,00

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене као неодговарајуће и разлози за
њихово одбијање: није било понуђача чије су понуде одбијене као неодговарајуће
3) Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена
Понуде понуђача које су оцењене као благовремене, одговарајуће и прихватљиве:
Партија 1- папир
1.
2.

Име понуђача
„BIGZ OFFICE GROUP“ Д.О.О. Београд
„ATLANTIS“ Д.О.О. Ниш

Понуђена цена
194.068,00
207.680,00

Партија 2 – штампани материјал
1.
2.

Име понуђача
„ATLANTIS“ Д.О.О. Ниш
„BIGZ OFFICE GROUP“ Д.О.О. Београд

Понуђена цена
106.750,00
115.150,00

Партија 3 – ситан канцеларијски материјал
Име понуђача

Понуђена цена
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1.

„BIGZ OFFICE GROUP“ Д.О.О. Београд

75.863,70

Партија 4 – тонери
Име понуђача
I & D COM d.o.o. Београд
Магента дм плус д.о.о. Ниш
„Amphora“ d.o.o. Београд

1.
2.
3.

Понуђена цена
154.415,00
178.900,00
187.638,00

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда:
- За Партију 1 - понуда понуђача „BIGZ OFFICE GROUP“ Д.О.О. Београд
:
Понуђач је доставио све што је тражено конкурсном документацијом:
1. Образац бр. 1 (потписана и оверена печатом изјава о испуњености услова из чл. 75. И 76. Закона).
2. Образац бр. 13 (потписан и оверен образац трошкова припреме понуде)
3. Образац бр. 14 (потписан и оверен образац изјаве о независној понуди)
4. Образац бр. 5 (попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде за Партију 1)
5. Образац бр. 9 (попуњен, потписан и оверен печатом Модел уговора) за Партију 1)
Средство финансијског обезбеђења:
менично овлашћење за озбиљност понуде (попуњен, потписан и оверен образац бр. 15)
копија картона депонованих потписа
меница (потписана и оверена)
потврда да је меница евидентирана у регистру понуђача
- По један узорак артикала за Партију 1.

-

Понуђач се налази у "Регистру понуђача" Агенције за привредне регистре.
Понуда понуђача је благовремена, одговарајућа и прихватљива.
- За Партију 2 –понуда понуђача „ATLANTIS“ Д.О.О. Ниш
:
Понуђач је доставио све што је тражено конкурсном документацијом:
1. Образац бр. 1 (потписана и оверена печатом изјава о испуњености услова из чл. 75. И 76. Закона).
2. Образац бр. 13 (потписан и оверен образац трошкова припреме понуде)
3. Образац бр. 14 (потписан и оверен образац изјаве о независној понуди)
4. Образац бр. 6 ( попуњен, потписан и оверен Образац понуде за Партију 2)
5. Образац бр. 10 (попуњен, потписан и оверен Модел уговора за Партију 2)
-

Средство финансијског обезбеђења:
менично овлашћење за озбиљност понуде (попуњен, потписан и оверен образац бр. 15)
копија картона депонованих потписа
меница (потписана и оверена)
потврда да је меница евидентирана у регистру понуђача
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-

По један узорак артикала за Партију 2.

Понуђач се налази у "Регистру понуђача" Агенције за привредне регистре.
Понуда понуђача је благовремена, одговарајућа и прихватљива.
- За Партију 3 - понуда понуђача „BIGZ OFFICE GROUP“ Д.О.О. Београд
.
Понуђач је доставио све што је тражено конкурсном документацијом:
1. Образац бр. 1 (потписана и оверена печатом изјава о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона).
2.
3.
4.
5.

Образац бр. 13 (потписан и оверен образац трошкова припреме понуде)
Образац бр. 14 (потписан и оверен образац изјаве о независној понуди)
Образац бр. 7 (попуњен, потписан и оверен Образац понуде за Партију 3)
Образац бр. 11 (попуњен, потписан и оверен Модел уговора за Партију 3)

Средство финансијског обезбеђења:
менично овлашћење за озбиљност понуде (попуњен, потписан и оверен образац бр. 15)
копија картона депонованих потписа
меница (потписана и оверена)
потврда да је меница евидентирана у регистру понуђача
- По један узорак артикала за Партију 3
Понуда понуђача је благовремена, одговарајућа и прихватљива.
-

-За Партију 4 – понуда понуђача I & D COM d.o.o. Београд
Понуђач је доставио све што је тражено конкурсном документацијом:
-Образац бр. 1 (потписана и оверена печатом изјава о испуњености услова из чл. 75. И 76. Закона).
-Образац бр. 13 (потписан и оверен образац трошкова припреме понуде)
-Образац бр. 14 (потписан и оверен образац изјаве о независној понуди)
-Образац бр. 8 (попуњен, потписан и оверен Образац понуде за Партију 4)
-Образац бр. 12 (попуњен, потписан и оверен Модел уговора за Партију 4)
-

Средство финансијског обезбеђења:
менично овлашћење за озбиљност понуде (попуњен, потписан и оверен образац бр. 15)
копија картона депонованих потписа
меница (потписана и оверена)
потврда да је меница евидентирана у регистру понуђача

Председник и чланови Комисије за јавну набавку:
Бобан Јовановић, председник
__________________________
Зорица Вукадиновић, дипл. правник __________________________
Томислав Ивковић, члан
__________________________
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде,
те је на основу законског овлашћења донело одлуку о избору најповољније понуде:

За Партију 1 - папир, најповољнија је понуда понуђача
. „BIGZ OFFICE GROUP“ Д.О.О. Београд
Понуда је заведена код наручиоца под бројем 920-021-1/2016-02-IV .
Вредност Понуде је 194.068,00 динара без ПДВ-а.
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За Партију 2 - штампани материјал, најповољнија је понуда понуда понуђача
„ATLANTIS“ Д.О.О. Ниш
.
Понуда је код наручиоца заведена под бројем 920-021-1/2016-02-V .
Вредност Понуде је 106.750,00 динара без ПДВ-а.

За Партију 3 - ситан канцеларијски материјал , најповољнија је понуда понуђача
„BIGZ OFFICE GROUP“ Д.О.О. Београд
Понуда је код наручиоца заведена под бројем 920-021-1/2016-02-IV .
Вредност Понуде је 123.400,00 динара без ПДВ-а.
За Партију 4 - тонери , најповољнија је понуда понуђача
I & D COM d.o.o. Београд
Понуда је код наручиоца заведена под бројем 920-021-1/2016-02-I .
Вредност Понуде је 154.415,00 динара без ПДВ-а.
Са изабраним понуђачима склопити уговоре у складу са Законом.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке понуђач може наручиоцу 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.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail opsti.pos@nis.okrug.gov.rs,
факсом на број 018/523-742 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца. О поднетом захтеву за заштиту
права наручилац објављује Обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет
страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране
наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и
уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац није исте отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека из претходног пасуса, сматраће се благовременим уколико је поднет
најкасније пре истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке
на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека
рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао
или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара
Захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, потврду о уплати таксе.
Као доказ о уплати таксе прихватиће се:
1. Потврда о уплати републичке административне таксе која сдржи следеће:
-да је издата од стране банке и да садржи печат банке;
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-да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора да буде јасно истакнуто да је уплата таксе
реализована и датум када је уплата таксе реализована);
-износ таксе из члана 156.закона;
-број рачуна буџета: 840-30678845-06:
-шифру плаћања: 153 или 253;
-позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси Захтев,
-сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси Захтев;
-потребно је прво уписати скраћеницу „ЗЗП2, затим назив наручиоца и на крају број или ознаку јавне набавке
при чему није дозвољено није дозвољено уписивати додатне речи или интерпукцијске знаке ( на пр: такса за ,“
уплата“ и сл.), већ искључиво наведене појмове у поменутом редоследу;
-корисник: Буџет Републике Србије ,
- Назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе,
- потпис овлашћеног лица банке
2 .Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи
и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.;
3.Потврда издата од стране Републике Србије, министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена
печатом,која саджи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и
(2),за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог
рачуна трезора,а који се води у Управи за трезор ( корисници буџетских средстава, корисници средстава
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4.Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати
такси из тачке 1., за подносиоца захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Народне Банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138-167. Закона.

НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
НАЧЕЛНИК
Др Александар Цветковић

