Природно-математички факултет
Ниш, Вишеградска 33
Број: 385/1-01
Датум: 04.05.2020. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), доносим
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у поступку јавне набавке мале вредности - сукцесивна набавка канцеларијског материјала
МД-05/020

ДОДЕЉУЈУ СЕ УГОВОРИ понуђачима:
1.

„Grafolist d.o.o.“, понуда заведена код Наручиоца под бројем 676 од 29.04.2020. године,

матични број: 17013181, ПИБ 100667096, чија је понуда оцењена као најповољнија за партију 1;
2.

„Epoha d.o.o.“, понуда заведена код Наручиоца под бројем 675 од 28.04.2020.. године,

матични број: 07393687, ПИБ 101813534, чија је понуда оцењена као најповољнија за партију 2;
3.

„Mimiton d.o.o.“, понуда заведена код Наручиоца под бројем 687 од 30.04.2020. године,

матични број: 20891416, ПИБ: 107892260, чија је понуда оцењена као најповољнија за партију 3;
4.

„Magenta DM plus d.o.o.“, понуда заведена код Наручиоца под бројем 685 од 30.04.2020.

године, матични број матични број: 20285877, ПИБ: 104981225, чијa je понудa оцењенa као
најповољнијa за партију 4.
Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број 01-693 од 04.05.2020. године који је
сачинила Комисија за јавну набавку образована Решењем број 322/3-01 од 31.03.2020. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наручилац је дана 31.03.2020. године донео Одлуку број 322/2-01 о покретању поступка јавне
набавке МД-05/020 - сукцесивна набавка канцеларијског материјала за потребе Природно математичког факултета у Нишу.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца дана 21.04.2020. године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда
број 381/1 од 30.04.2020. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и
сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 01-693 од 04.05.2020. године који је Наручилац
усвојио.
У извештају о стручној оцени понуда Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:

Предмет јавне набавке су добра – набавка канцеларијског материјала за потребе Природноматематичког факултета у Нишу.
Ознака и назив из општег речника набаваке: 30192000 – канцеларијски материјал.
Јавна набавка је евидентирана у Плану јавних набавки под редним бројем 1.1.1. за 2020. годину.
Процењена вредност јавне набавке у укупном износу без ПДВ-а износи 2.600.000,00 динара:
Партија 1 – 710.000,00
Партија 2 - 70.000,00
Партија 3 - 500.000,00
Партија 4 - 1.320.000,00 динара без ПДВ-а.
Јавна набавка је објављена на сајту Природно-математичког факултета и сајту Управе за јавне
набавке 21.04.2020. године. Рок за доставу понуда био је до 30.04.2020. године.
У предметном поступку јавне набавке пристигло је 7 (седам) понуда које су биле
благовремене, док неблаговремених није било. До 30.04.2020. понуде су поднели следећи понуђачи:

Р. бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Број под
којим је
понуда
заведена
674
27.04.2020.
675
28.04.2020.
676
29.04.2020.
679
29.04.2020.
685
30.04.2020.
686
30.04.2020.
687
30.04.2020..

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, матични број
и ПИБ
„I&D COM d.o.o.“ , Вилине воде бб, Београд, матични
број 17327640, ПИБ 100040911
Епоха д.о.о., Бакионица бб, Пожега, матични број
07393687, ПИБ 101813534
Grafolist d.o.o., Мајаковског 97 л7, Ниш, матични број
17013181, ПИБ 100667096
Amphora d.o.o., Булевар војводе Мишића 10, Београд,
матични број 07470916, ПИБ 100037820
Magenta DM plus d.o.o., Матејевачки пут бб, локал Д-4,
Ниш, матични број 20285877, ПИБ 104981225
Broker d.o.o., Мајаковског 95, Ниш, матични број
07606575, ПИБ 100615356
Mimiton d.o.o., Таковска 19, Ниш, матични број 20891416,
ПИБ 107892260

Јавно отварање понуда спроведено је 30.04.2020. године у 1030

часова,

Партија
4
2
1, 2, 3
2и4
4
1, 2, 3
1, 2, 3 и
4
у складу са

Правилником о поступку отварања понуда и обрасцу за вођење записника о отварању понуда.
Стручна оцена понуда спроведена је од 30.04.2020. до 04.05.2020. године у складу са
критеријумом објављеним у конкурсној документацији: најнижа понуђена цена за партије 1, 2, 3 и 4.
На основу извршеног прегледа благовремених и потпуних понуда, а на основу поднетих
доказа о испуњености услова предвиђених чланом 75. Закона о јавним набавкама, утврђено је да су
понуде следећих понуђача у складу са захтевима конкурсне документације:

Р. бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Број под
којим је
понуда
заведена
674
27.04.2020.
675
28.04.2020.
676
29.04.2020.
679
29.04.2020.
685
30.04.2020.
686
30.04.2020.
687
30.04.2020..

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, матични број
и ПИБ
„I&D COM d.o.o.“ , Вилине воде бб, Београд, матични
број 17327640, ПИБ 100040911
Епоха д.о.о., Бакионица бб, Пожега, матични број
07393687, ПИБ 101813534
Grafolist d.o.o., Мајаковског 97 л7, Ниш, матични број
17013181, ПИБ 100667096
Amphora d.o.o., Булевар војводе Мишића 10, Београд,
матични број 07470916, ПИБ 100037820
Magenta DM plus d.o.o., Матејевачки пут бб, локал Д-4,
Ниш, матични број 20285877, ПИБ 104981225
Broker d.o.o., Мајаковског 95, Ниш, матични број
07606575, ПИБ 100615356
Mimiton d.o.o., Таковска 19, Ниш, матични број 20891416,
ПИБ 107892260

Партија
4
2
1, 2, 3
2и4
4
1, 2, 3
1, 2, 3 и
4

У понуди понуђача „Mimiton d.o.o.“, Таковска 19, Ниш, понуда заведена под бројем 687 од
30.04.2020. године, након спроведене рачунске провере понуда, комисија је утврдила одређена
неслагања, у партији 3 (ставка 51 ), због чега укупна цена без ПДВ-а овог понуђача у Обрасцу понуде
за партију 3 није била тачна.
У Конкурсној документацији у оквиру тачке 2. Упутство за израду понуде, ставка 12)
наведено је да након подношења понуда наручилац може писaним захтевом од понуђача да захтева
додатна појашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда а може да
врши и контролу, непосредним увидом код понуђача и подизвођача. Након подношења понуда
наручилац може уз сагласност понуђача да изврши само исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између
јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
У складу са тим комисија је понуђачу послала допис са захтевом за исправком рачунских
грешака дана 04.05.2020. Понуђач „Mimiton d.o.o.“ се истог дана сагласио са исправком рачунске
грешке.
Понудa које премашујe износ процењене вредности за партију 3 je понудa понуђача:
Grafolist d.o.o. – 830.697,40 динара без ПДВ-а.
Сходно томе, понуда понуђача Grafolist d.o.o за партију 3 је одбијена као неприхватљива и
неће се узети разматрање приликом рангирања и оцењивања.

У складу са критеријумом објављеним у Конкурсној документацији за партије 1, 2, 3 и 4
(најнижа понуђена цена), Комисија за јавне набавке је утврдила ранг листу понуђача за партије 1, 2, 3
и 4:

Ранг
1.
2.
3.

Партија 1
Понуђач
Grafolist d.o.o.
Mimiton d.o.o.
Broker d.o.o.

Понуђена цена
586.530,00
615.390,00
683.486,00

Ранг
1.
2.
3.
4.
5.

Партија 2
Понуђач
Епоха д.о.о.
Broker d.o.o.
Grafolist d.o.o.
Mimiton d.o.o.
Amphora d.o.o.

Понуђена цена
46.540,00
46.845,00
48.306,00
53.978,00
63.970,00

Ранг
1.
2.
3.

Партија 3
Понуђач
Mimiton d.o.o.
Broker d.o.o.
Grafolist d.o.o.

Понуђена цена
303.355,00
310.940,00
830.697,00

Ранг
1.
2.
3.
4.

Партија 4
Понуђач
Magenta d.o.o.
I&D COM d.o.o.
Mimiton d.o.o.
Amphora d.o.o.

Понуђена цена
855.190,00
1.045.629,00
1.111.820,00
1.114.783,00

Комисија за јавне набавке је, након извршене стручне оцене понуда, закључила да је понуда
понуђача:
1.

Grafolist d.o.o., Мајаковског 97 л7, Ниш, понуда заведена код Наручиоца под бројем

676 од 29.04.2020. благовремена, одговарајућа, прихватљива и најповољнија за партију 1;
2.

Епоха д.о.о., Бакионица бб, Пожега, понуда заведена код Наручиоца под бројем 675 од

28.04.2020. благовремена, одговарајућа, прихватљива и најповољнија за партију 2;
3.

Mimiton d.o.o., Таковска 19, Ниш, понуда заведена код Наручиоца под бројем 687 од

30.04.2020. благовремена, одговарајућа, прихватљива и најповољнија за партију 3;

4.

Magenta DM plus d.o.o., Матејевачки пут бб, локал Д-4, Ниш, понуда заведена код

Наручиоца под бројем 685 од 30.04.2020. благовремена, одговарајућа, прихватљива и
најповољнија за партију 4.
Комисија даје ПРЕДЛОГ декану Природно-математичког факултета да додели уговоре на
следећи начин:
Партија 1: уговор се додељује фирми „Grafolist d.o.o.“, Мајаковског 97 л7, Ниш,
Партија 2: уговор се додељује фирми Епоха д.о.о., Бакионица бб, Пожега,
Партија 3: уговор се додељује фирми „Mimiton d.o.o.“, Таковска 19, Ниш
Партија 4: уговор се додељује фирми Magenta DM plus d.o.o., Матејевачки пут бб, локал Д-4,
Ниш,
што сам ја прихватио.
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Проф. др Перица Васиљевић

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

