Наручилац
Адреса
Место
Број одлуке
Датум

Природно-математички факултетКрагујевац
Радоја Домановића 12
Крагујевац
493/13
24.05.2015. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке број 493/11 од 24.05.2016.
године, Декан Факултета дана 24.05.2016. године доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора
Природно-математички факултет у Крагујевцу, као наручилац, у поступку јавне
набавке број 7/2016, Уговор о јавној набавци канцеларијског материјала за потребе Факултета
додељује:
за Партију 2 – Папир понуђачу SGM доо, ул. Радоја Домановића бр. 15, 34000
Крагујевац
за Партију 3 - Прибор за беле магнетне табле понуђачу сзтр МОСТ, ул. Др Зорана
Ђинђића бр. 2, 34000 Крагујевац
Образложење
Природно-математички факултет у Крагујевцу је дана 05.05.2016. године донео одлуку
о покретању јавне набавке мале вредности број 7/2016, за јавну набавку канцеларијског
материјала за потребе Факултета. Предмет јавне набавке је обликован у 4 партије.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 10.05.2016. године објавио позив за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и Интернет адреси Природно-математичког
факултета, и исти упутио електронским путем на адресу три фирме које се баве трговином
канцеларијским материјалом.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднете су 2 понуде.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној
оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда број 493/11 од 24.05.2016. године, Комисија за
јавне набавке је констатовала следеће:
1. ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
Предмет јавне набавке
Редни број јавне набавке
Износ планираних средстава за јавну набавку
Подаци о апропријацији у буџету, односно
финансијском плану

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

Канцеларијски материјал за потребе
Факултета
7/2016
850.000,00 динара
Из сопствених средстава Природноматематичког факултета у Крагујевцу.
Средства су планирана и исказана у
плану јавних набавки за 2016. годину, у
оквиру набавке под редним бројем 1.1.4.
850.000,00 динара
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Вредност додељених уговора о јавној набавци
219.971,25 динара
(без ПДВ-а)
Вредност додељених уговора о јавној набавци (са
263.965,50 динара
ПДВ-ом)
2. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ЗА СВАКУ ПОЈЕДИНАЧНУ
ПАРТИЈУ:
ПАРТИЈА 2: Папир

2.1.

2.1.1. Подаци о партији
Предмет јавне набавке
Износ планираних средстава за партију

Папир
250.000,00 динара

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

250.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

162.150,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом)

194.580,00 динара

2.1.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама:
Назив/име понуђача
сзтр МОСТ, ул. Др Зорана Ђинђића бр. 2, 34000
Крагујевац
SGM доо, ул. Радоја Домановића бр. 15, 34000
Крагујевац

Број под којим је
понуда заведена

Датум
пријема

Час
пријема

01-493/5

19.05.2016.

1115

01-493/7

19.05.2016.

1125

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за
њихово одбијање:
Назив/име понуђача
чија је понуда
одбијена
сзтр МОСТ, ул. Др
Зорана Ђинђића бр. 2,
34000 Крагујевац

Разлози за одбијање понуде*
(детаљно образложење је дато у наставку Извештаја)

неодговарајућа понуда, понуђач је за позицију
2.2 доставио узорак добра које се разликује од
понуђеног добра за наведену позицију, тако да
није могуће утврдити да понуда потпуно
испуњава све захтеване услове који су
дефинисани унутар техничке спецификације (чл
3 ст 1 тачка 32 ЗЈН)

Понуђена цена
(без ПДВ-а)

179.441,63 динара

*ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Током поступка оцењивања понуда, Комисија је детаљно
прегледала достављене понуде, као и све узорке које су заинтересовани понуђачи уредно
поднели уз своје понуде. Пажљивом анализом достављених узорака и упоређивањем са
захтеваним карактеристикама из Конкурсне документације, Комисија за јавну набавку је
дошла до следећих закључака:
 Понуда понуђача сзтр МОСТ је НЕОДГОВАРАЈУЋА из следећих разлога:
o под редним бројем 2.2, Папир за копирање у боји А4 80 гр, понуђен је папир у
боји произвођача Маестро, Аустрија, за који су достављене и техничке
карактеристике самог произвођача на начин захтеван Конкурсном
документацијом. За понуђено добро достављен је као узорак 1 рис папира
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FABRIANO COPY TINTA што се разликује од наведеног у понуди, тако да за
понуђено добро није могуће на основу достављеног узорка утврдити да ли
задовољава тражене карактеристике.
2.1.3. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Детаљним прегледањем понуда и провером јединичних и укупних цена понуђених
добара утврђено је да понуда понуђача SGM доо садржи рачунску грешку, са чијом исправком
се понуђач SGM доо сагласио дана 24.05.2016. године дописом који је заведен под дел бр. 01493/10 од 24.05.2016. године. Поновним премножавањем јединичних цена и тражених
количина добијена је следећа ранг листа понуђача према критеријуму најнижа понуђена цена:
Понуђена цена (без ПДВ-а)

1.

Назив/име понуђача
SGM доо, ул. Радоја Домановића бр. 15,
34000 Крагујевац

162.150,00 динара

Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда,
констатовала да уговор треба доделити понуђачу:
SGM доо, ул. Радоја Домановића бр. 15, 34000 Крагујевац
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.
ПАРТИЈА 3: Прибор за беле магнетне табле

2.2.

2.2.1. Подаци о партији
Предмет јавне набавке
Износ планираних средстава за партију

Прибор за беле магнетне табле
80.000,00 динара

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

80.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

57.821,25 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом)

69.385,50 динара

2.2.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама:
Назив/име понуђача
сзтр МОСТ, ул. Др Зорана Ђинђића бр. 2, 34000
Крагујевац
SGM доо, ул. Радоја Домановића бр. 15, 34000
Крагујевац

Број под којим је
понуда заведена

Датум
пријема

Час
пријема

01-493/5

19.05.2016.

1115

01-493/7

19.05.2016.

1125

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за
њихово одбијање:
Није било одбијених понуда.
2.2.3. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Ранг листа понуђача према критеријуму најнижа понуђена цена:

1.

Назив/име понуђача
сзтр МОСТ, ул. Др Зорана Ђинђића бр. 2,
34000 Крагујевац

Понуђена цена (без ПДВ-а)
57.821,25 динара
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