ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Број: 01-294/12-2018
Дана: 08.10.2018. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр.01-294/112018 од 08.10.2018. године, директор Дома здравља Житиште
доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
Додељују се уговори о јавној набавци мале вредности - добара бр. 14/2018 –
канцеларијски материјал и тонери, следећим понуђачима:
1.) За партије 1 и 2 понуђачу „Папирдол“Чачак
2.) За пртију 3 „И&Д КОМ“ Београд
Одлуку објавити на Порталу Управе за јавне набавке и сајту Дома здравља Житиште
у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.
Образложење:
Наручилац је дана 24.09.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности добара број 14/2018 – Канцеларијски материјал и тонери

1.
2.
3.
4.
5.

У року за подношење понуда пристигле су понуде следећих понуђача:
«Ситопшринт» Житиште ул.Цара Душана 35 заведена под бројем 01-294/1-1-2018 од
27.09.2018 у 10 и 50 часова за партију 2
«I D COM»доо 11158 Београд, Вилине Воде бб заведена под бројем 01-294/1-2--2018
од 02.10.2018 у 10 и 45 часова за партију 3
«AIGO»Business system, Београд, Кнегиње Зорке 25-27, заведена под бројем 01-294/13--2018 од 02.10.2018 у 10 и 45 часова за партију 1
«Папирдол»з доо Чачак ул.Милоша Ћосића 6 заведена под бројем 01-294/1-4-2018 од
03.10.2018 стигла у 9 и 10 часова за партије 1 и 2
«Зома»021 Темеринска 12,21000 Нови Сад, заведена под бројем 01-294/1-5-2018 од
03.10.2018 стигла у 11 и 20 за партију 1
Неблаговремених понуда није било.

Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда за предметну
набавку дана 03.10.2018. године.
Комисија за јавну набавку је дана 08.10.2018. године саставила Извештај о стручној
оцени понуда, у коме је констатовала следеће:

1.) Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке су добра – Канцеларијски материјал
Назив и ознака из општег речника набавки су: - 30192000 канцеларијски материјал
2.) Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
Процењена вредност јавне набавке: укупно 710.302,50 динара без ПДВ-а, а са
ПДВ-ом 852.363,00 динара, а по партијима;
1. Канцеларијски материјал 343.272,50 динара,без ПДВ-а односно 411.927,00 са ПДВом.
2. Штампани материјал 158.380.00 динара без ПДВ-а односно 190.056,00 са ПДВ-ом.
3. Тонери 208.650,00 динара без ПДВ-а односно 250.380,00 са ПДВ-ом.
3.) Основни подаци о понуђачима:
1.«Ситопшринт» Житиште ул.Цара Душана 35
2.«I D COM»доо 11158 Београд, Вилине Воде бб
3.«AIGO»Business system, Београд, Кнегиње Зорке 25-27,
4.«Папирдол»з доо Чачак ул.Милоша Ћосића
5.«Зома»021 Темеринска 12,21000 Нови Сад,
4.) Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“
5.)Стручна оцена пристиглих понуда:
Понуде су достављене благовремено и поднете су самостално. Понуде ."I D
COM»доо, «AIGO»Business system и «Зома 021» су прихватљиве. Понуда
„Папирдол“ Чачак и поред чињенице да у обрасцу 5 и моделу уговора није навеведена
цена, из структуре цене (Спецификације), која је саставни део понуде, може утврдити
недвосмислено колике су појединачне цене и колики је укупни износ, те је комисија
за стручну оцену понуда заузела став да и ова понуда као прихватљива буде
рангирана. За овакав став комисија се одлучила узимајући у обзир чл.106 тач.5 Закона
о јавним набавкама као и став Републичке комисије за заштиту права у поступцима
јавних набавки-општа седница од 16.04.2014.где се каже да стварну садржину понуде
представљају сви релевантни подаци у једној понуди као целини, без обзира у ком су
делу те понуде наведени. Понуда „Ситопринт“-а за партију 2 је изнад процењене
вредности.
6.Ранг листа понуђача - по партијама након примене критеријума за доделу
уговора:
Партија „Папирдол“
1
2
3

„И&Д КОМ“ „Ситопринт“ „«AIGO“
324.480,70

295.215,00
131.560,00

199.920,00
208.650,00

„Зома 021“
Нови Сад
314,505,00

7. Назив понуђача коме се додељује уговор:
Комисија за јавну набавку по спроведеном поступку оцењивања и рангирања
понуда констатовала је да су најповољније понуде следећих понуђача
1.) За партије 1 и 2 понуђачу „Папирдол“Чачак
2.) За пртију 3 „И&Д КОМ“ Београд
Комисија је предложила наручиоцу да се овим понуђачима додели уговор за горе
поменуте партије.
Овлашћено лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о
додели уговора, те је на основу овлашћења из чл.108 Закона о јавним набавкама донео
одлуку као у диспозитиву

Поука о правном леку
Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права у року
од (пет) дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке.

Директор
др Дојнел Китареску

