
Република Србија
Први основни суд у Београду

                  Су IV 22-10-10/2019
Дана, 03.09.2019.године

Београд, Булевар Николе Тесле 42а
                              ЈГ

На основу члана 107. и 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број
124/12,14/15, 68/15),  председник Првог основног суда у Београду доноси 

О Д Л У К У
о додели уговора

За јавну набавку мале вредности набавка добара- штампаних обрасца, за потребе Првог
основног суда у Београду, брoj 02/19.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ штампарији „Механограф-Ју“ д.о.о., Алексиначких рудара
бр.15, 11070 Нови Београд, који је доставио  понуду број 58/19  од  22.08.2019. године,
код наручиоца заведену под бројем:  IV Су IV 22-17-7/2019 дана 26.08.2019.године са
укупном понуђеном ценом од 2.961.890,00 динара без ПДВ-а, односно 3.554.268,00 са
ПДВ-ом, роком испоруке 4 дана, за омоте списа и повратнице 7 дана, роком плаћања 45
дана и роком важења понуде од 30 дана од дана јавног отварања понуда

1.Предмет јавне набавке: набавка добара штампаних образаца 

3.Подаци из плана набавки: 
Средства  за  предметну  јавну  набавку  обезбеђена  су  Законом  о  буџету  Републике
Србије  (Службени  гласник  РС  бр.95/2018),  јавна  набавка  је  предвиђена  и  у  плану
набавки Првог  основног  суда у Београду за текућу годину.

3  .Процењена вредност јавне набавке: 
3.130.000,00 динара без ПДВ-а

4  .  Критеријум за оцењивање понуда:
Најнижа понуђена цена.

5  .Предметна набавка није подељена по партијама

О б р а з л о ж е њ е

У складу са  Одлуком  о  покретању поступка  јавне набавке  мале вредности  набавка
добара-  штампаних  образаца  број  02/19 заведене  под  бројем Су  IV 22-17/2019  од
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02.08.2019. године, Први основни суд у Београду је  дана  13.08.2019. године објавио
јавни позив број Су IV 22-17-4/2019 за подношење понуда на Порталу јавних набавки и
интернет  страници наручиоца,  у  коме је  наведено да је  рок за  достављање   понуда
26.08.2019. године закључно  са  12:00 часова,  као и да ће се јавно отварање понуда
обавити последњег дана рока за подношење пoнуда, а након истека рока за подношење
понуда са  почетком  у  12:30 часова, и  то у  просторијама  Првог  основног  суда  у
Београду, Булевар Николе Тесле 42а, Нови Београд, сутерен, канцеларија број С.44.
Комисија за јавну набавку је 26.08.2019. године са почетком у 12:30, приступила јавном
отварању понуда у  просторијама  Првог  основног  суда  у  Београду,  Булевар  Николе
Тесле 42а , Нови Београд, сутерен, канцеларија број С.44.

6.   Констатује  се  да  отварању  понуда   не    присуствују     овлашћени    представници
понуђача ни друга заинтересована лица

7  .   Комисија је констатовала    да      су б  лаговремено, тј. до   26.08.2019  . године до 1  2:0  0
часова,     примљен  е  две   понуд  е    следећ  их   понуђача, и то:

рб
број под 
којим  је  понуда
заведена

назив понуђача датум пријема
час
пријема

1 Су IV 22-17-6/2019 Бети доо, Ваљево  26.08.2019. 8:22
2. Су IV 22-17-7/2019 „Механограф -ЈУ“ доо 26.08.2019. 10:20

8.  Н  еблаговремен  е   понуд  е: 
нема неблаговремених понуда. 

9  .  Назив понуђача,    односно шифра    понуђача  ,    број под којим је понуда заведена,
цена и други подаци из понуде  :
9.1. Понуђач : Бети доо, Ваљево
заводни број наручиоца Су IV 22-17-6/2019
датум завођења код наручиоца 26.08.2019. године
време завођења код наручиоца 8:22
број понуде 46/19
датум понуде 21.08.2019. године
укупна понуђена цена 2.857.240,00

динара без ПДВ-а
3.428.688,00

динара са ПДВ-ом
рок испоруке 4 дана

рок испоруке омоти списа и 
повратнице

7 дана

рок важења понуде 30 дана
рок плаћања 45 дана
даје понуду самостално 
место и начин испоруке франко купац

9.2. Понуђач : „Механограф –ЈУ“доо
заводни број наручиоца Су IV 22-17-7/2019
датум завођења код наручиоца 26.08.2019. године
време завођења код наручиоца 10:20
број понуде 58/19
датум понуде 22.08.2019. године
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укупна понуђена цена 2.961.890,00
динара без ПДВ-а

3.554.268,00
динара са ПДВ-ом

рок испоруке 4 дана

рок испоруке омоти списа и 
повратнице

7 дана

рок важења понуде 30 дана
рок плаћања 45 дана
даје понуду самостално 
место и начин испоруке фцо магацин 

10  . Н  едостаци примљених понуда (докази који нису приложени уз понуду):  Након
детаљног прегледа и стручне оцене понуда утврђено је да понуђач Бети доо Ваљево, уз
понуду нује доставио захтевани доказ  за  Финансијски капацитет Извештај о бонитету
за  јавну набавку (БОН ЈН)  не  старији од  6 месеци од дана објављивања позива на
Порталу јавних набавки.

Комисија за јавну набавку констатује  да наручилац  у конкурсној документацији  није
захтевао да се достављају узорци уз понуду, већ да изабрани понуђач има обавезу да
након закључења уговора  од наручиоца преузме узорке и да уради онакве  узорке
какве преузме од наручиоца који су утврђени  Судским пословником и Технолошким
упуством о пријему и уручењу судских писама.  Иако то није захтевано конкурсном
документацијом  понуђач  Бети доо,  Ваљево  уз  понуду  је  доставио   неодговарајуће
узорке  коверата  и  то:  S2,  S3,  S4,  S5  и  S6,  које  на  предњој  страни  у  доњем
правоугаонику где је наслов „писмо није могуће уручити јер је:“ недостаје један ред
текста у коме треба да пише „истекао рок чувања“, и да на полеђини коверте распоред
текста треба да стоји другачије зато што је избачено једно обавештење, коверте имају
влажно  лепљење  које наручилац  не  користи, а  и  не  одговара  му   због  додатних
трошкова. 

1  1  .Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђену цену тих 
понуда: 
Након спроведеног поступка отварања понуда комисија за јавну набавку је извршила 
преглед и стручну оцену понуда и том приликом уочила следеће:

Понуђач Бети доо Ваљево, уз  понуду нује доставио захтевани  доказ  за  Финансијски
капацитет Извештај о бонитету за јавну набавку (БОН ЈН) не старији од 6 месеци од
дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.

Понуда понуђача Бети доо Ваљево садржи  рачунску грешку у обрасцу структуре цене
и то за ставку под редним бројем 7. - Доставница бела А5 1/0 70 гр. лично достављање
нови ЗПП,  количина 50.000 комада.  Понуђач  је дао јединичну цену без пдв-а 0,45
динара и укупну  цену без пдв-а у износу од  31.500,00 динара. Комисија је приликом
контроле утврдила рачунску грешку, односно понуђену цену већу за 9.000,00 динара у
колони укупне цене без пдв-а за ставку број 7, односно треба да буде 0,45 х 50.000 =
22.500,00 динара, а понуђач је написао 0,45 х 50.000 = 31.500,00  што је резултирало и
већом укупном понуђеном ценом за исти износ.

У  складу  са  чланом  93.  став  4.  Закона  о  јавним  набавкама  -  Додатна  објашњења,
контрола и допуштене  исправке,  Комисија је дана 29.08.2019. године  упутила  мејл
понуђачу са захтевом да да сагласност за исправку рачунских грешака. 
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Како  наручилац   није  добио  сагласност  за  исправку  рачунских  грешака,  понуда
понуђача Бети доо из Ваљева  који је понудио укупну понуђену цену од  2.857.240,00
динара  без  пдв-а  односно  3.428.688,00  са  пдв-ом,  одбија  се  као  неприхватљива у
складу са чланом 93.став 6. Закона о јавним набавкама и неодговарајућа јер не садржи
све доказе из чл 76. Закона.  
   
1  2  .Ранг  листа  одговарајућих  понуда,  применом  критеријума  најнижа  понуђена
цена:

р. бр. назив понуђача
укупна цена

динара без ПДВ-а

укупна цена
динара са ПДВ-

ом
1 Механограф -ЈУ доо,ул. 

Алексиначких рудара бр.15, 11070 
Нови Београд

2.961.890,00 3.554.268,00

1  3  .   На основу спроведеног поступка јавног отварања понуд  а  , извршеног прегледа
и стручне оцене ист  их  , Комисија за јавну набавку је изнела мишљење да су у овој
јавној  набавци  испуњени  услови  за  избор  одговарајуће понуде  и  препоручила  је
наручиоцу да  додели уговор понуђачу,  Механограф -ЈУ доо,ул. Алексиначких рудара
бр.15,  11070  Нови  Београд,  који  је  самостално  доставио  понуду број 58/19 од
22.08.2019.  године,  код  наручиоца  заведену под  бројем:  Су IV 22-17-7/2019 дана
26.08.2019. године, са  укупном  понуђеном ценом  од  2.961.890,00 динара без ПДВ-а,
односно  3.554.268,00  динара  са ПДВ-ом,  роком испоруке 4  дана, за  омоте списа и
повратнице 7 дана, роком плаћања 45 дана и роком важења понуде од 30 дана од дана
јавног отварања понуда. 
  
Одговорно  лице  наручиоца  прихватило  је  предлог  Комисије  за  јавне  набавке,  те  је
донело  одлуку  о  додели  уговора  којом  се УГОВОР  ДОДЕЉУЈЕ Механограф  -ЈУ
доо,ул. Алексиначких рудара бр.15, 11070 Нови Београд.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
њеног објављивања на Порталу јавних набавки                                                                                    
                 
Одлуку објавити:
у року од три дана од дана доношења,
- на порталу јавних набавки и 
- на интернет страници наручиоца

                      

                                   
                                                                       ПРЕДСЕДНИК  

                      ПРВОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ
                                                                         судија Снежана Стевовић
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