РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 404-01-00230/2016-И0120
Датум: 17.08.2016. године
Београд
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр. 124/12,
14/15 и 68/15) и на основу Решења Владе 24 бр: 119-5153/2016 од 03.06.2016.године и
Решења о преносу овлашћења број 119-00-05556-10-1/2015-I0001 од 21.06.2016. године
в.д. помоћника директор Пореске управе доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора у отвореном поступку
У отвореном поступку јавне набавке број: ЈН 32/2016, чији је предмет набавка
добара – намирнице и пиће за потребе ресторана друштвене исхране и кафе кухиња
Пореске управе Централа, уговор се додељује понуђачу „Божиловић – луксор“ д.о.о,
Стевана Синђелића бр. 148, 35210 Свилајнац.
Укупна уговорена вредност 4.904.740,00 динара, без ПДВ.
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од 3 дана од дана
доношења.
Образложење
Пореска управа као Наручилац, спровела је отворени поступак јавне набавке
број: ЈН 32/2016, чији је предмет набавка добара – намирнице и пиће за потребе
ресторана друштвене исхране и кафе кухиња Пореске управе Централа, у складу са
Одлуком о покретању отвореног поступка јавне набавке број 404-01-00230/2016-И0120
од 20.07.2016. године.
Ознака из општег речника:
15000000 (храна, пиће, дуван и сродни производи).
Процењена вредност јавне набавке, без пореза на додату вредност: 6.863.334,00
динара без ПДВ-а.
Средства су одобрена Пореској управи Законом о буџету РС за 2016. годину („Сл.
гласник РС“, бр.103/15) члан 5. и 8. на разделу 16, глава: 16.2, Функција 110, : 426
материјал (426823 – намирнице за припремање хране).
Јавна набавка је предвиђена финансијским планом и Планом јавних набавки за
2016. годину од 08.02.2016. године, за класу 4, под редним бројем 1.13. и 1.12. – добра.
За предметну јавну набавку наручилац је 20.07.2016. године објавио позив за
подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки, на интернет
страници Наручиоца, рок за доставу понуда од 15 дана од дана када је објављен позив за
подношење понуда, а то је 05.08.2016. године. Отварање понуда спроведено је
05.08.2016. године у присуству овлашћеног представника понуђача, о чему је сачињен
Записник о отварању понуда, број 404-01-00230/2016-И0120 од 05.08.2016. године,
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којим је констатовано да је достављена једна понуда, да је благовремена и да нема
недостатака.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је
приступила стручној оцени понуда и у циљу утврђивања прихватљивости понуде у
смислу члана 3. став 1. тачка 31, 32. и 33. ЗЈН утврдила је следеће:

За предметну јавну набавку, понуду је поднео понуђач „Божиловић – луксор“
д.о.о, Стевана Синђелића бр. 148, 35210 Свилајнац, која је заведена 04.08.2016. године
под бројем 404-01-00272/2016-И0120.


За испуњеност услова, у достављеној понуди поднети су следећи докази:
Обавезни услови:
Доказ: Решење Агенције за привредне регистре број БПН 4022/2014 од 15.08.2014.
године, о упису понуђача у Регистар понуђача.
Услов: да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Доказ: понуђач је доставио потписан и оверен Образац изјаве, дат у конкурсној
документацији.
Додатни услови:
Финансијски капацитет
Услов: да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан.
Доказ: понуђач је доставио Потврду Народне банке Србије Бр. IX/2.2-295244/2/16 од
02.08.2016. године, да понуђач у периоду од 01.01.2015. до 01.08.2016. године, није био
неликвидан.
Пословни капацитет
Услов: да је понуђач у периоду од претходне три године (2013, 2014 и 2015. год.)
испоручивао предметна добра у укупној вредности од минимум 7.000.000,00 динара са
ПДВ-ом.
Доказ: Образац референтне листе на од 16.711.389,00 динара са ПДВ и образац Потврде
референтног купца – „Euortabak d.o.o“ Свилајнац.
Технички капацитет:
Услов: да понуђач поседује доставно возило у власништву или ангажовано по неком
другом правном послу.
Доказ: фотокопија саобраћајне дозволе за 4 теретна ( доставна ) возила.
Кадровски капацитет:
Услов: да до дана подношење понуде понуђач има радно ангажована минимум 2
запослена лица без обзира на степен стручне спреме.
Доказ: понуђач је доставио фотокопију радне књижице, М обрасце и уговоре о раду за
два лица .
 У достављеној понуди понуђени су следећи елементи:
- Укупна цена у износу од 4.904.740,00 динара, без ПДВ,
- Рок испоруке: 3 дана од дана захтева Наручиоца,
- Плаћање: у року од 15 до 30 дана од дана пријема рачуна,
- Важење понуде: 30 дана од дана отварања.
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За предметну јавну набавку, понуду је поднео понуђач „Млако-промет“ д.о.о,
Београд Атанасија Пуље бр.40, 11080 Земун, која је заведена 05.08.2016. године под
бројем 404-01-00276/2016-И0120.

За испуњеност услова, у достављеној понуди поднети су следећи докази:
Обавезни услови:
Доказ: Решење Агенције за привредне регистре број БПН 333/2014 од 28.01.2014.
године, о упису понуђача у Регистар понуђача и Изјаву да под пуном кривичном и
материјалном дговрношћу изјављују да су уписани у Регистар понуђача
Услов: да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Доказ: понуђач је доставио потписан и оверен Образац изјаве, дат у конкурсној
документацији.
Додатни услови:
Финансијски капацитет
Услов: да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан.
Доказ: понуђач је доставио Потврду Народне банке Србије Бр. IX/2.2-293971/2/16 од
02.08.2016. године, да понуђач у периоду од 01.01.2013. до 01.08.2016. године, није био
неликвидан.
Пословни капацитет
Услов: да је понуђач у периоду од претходне три године (2013, 2014 и 2015. год.)
испоручивао предметна добра у укупној вредности од минимум 7.000.000,00 динара са
ПДВ-ом.
Доказ: Образац референтне листе на од 14.003.710,97 динара са ПДВ и образац Потврде
референтног купца – Министарство финансија Пореска управа.
Технички капацитет:
Услов: да понуђач поседује доставно возило у власништву или ангажовано по неком
другом правном послу.
Доказ: фотокопија саобраћајне дозволе за 1 теретно ( доставно ) возило.
Кадровски капацитет:
Услов: да до дана подношење понуде понуђач има радно ангажована минимум 2
запослена лица без обзира на степен стручне спреме.
Доказ: понуђач је доставио фотокопију радне књижице, М обрасце и уговоре о раду за
два лица .
 У достављеној понуди понуђени су следећи елементи:
- Укупна цена у износу од 5.554.795,00 динара, без ПДВ,
- Рок испоруке: 1 дан од дана захтева Наручиоца,
- Плаћање: у року од 15 до 30 дана од дана пријема рачуна,
- Важење понуде: 31 дан од дана отварања.
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За предметну јавну набавку, понуду је поднео понуђач „Univerexport d.o.o“ Нови
Сад, Сентандрејски пут бр.165 21000 Нови Сад, која је заведена 05.08.2016. године под
бројем 404-01-00277/2016-И0120.

За испуњеност услова, у достављеној понуди поднети су следећи докази:
Обавезни услови:
Доказ: понуђач је уписан у регистар понуђача 08.10.2013. године.
Услов: да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Доказ: понуђач је доставио потписан и оверен Образац изјаве, дат у конкурсној
документацији.
Додатни услови:
Финансијски капацитет
Услов: да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан.
Доказ: понуђач је навео адресу Народне банке Србије на којој се види да за тражени
период, није био неликвидан.
Пословни капацитет
Услов: да је понуђач у периоду од претходне три године (2013, 2014 и 2015. год.)
испоручивао предметна добра у укупној вредности од минимум 7.000.000,00 динара са
ПДВ-ом.
Доказ: Образац референтне листе на од 15.283.622,14 динара са ПДВ и образац Потврде
референтног купца – Браво маркет – Нови Сад.
Технички капацитет:
Услов: да понуђач поседује доставно возило у власништву или ангажовано по неком
другом правном послу.
Доказ: фотокопија саобраћајне дозволе за 2 теретна ( доставна ) возила.
Кадровски капацитет:
Услов: да до дана подношење понуде понуђач има радно ангажована минимум 2
запослена лица без обзира на степен стручне спреме.
Доказ: понуђач је доставио фотокопију радне књижице, М обрасце и уговоре о раду за
два лица .
 У достављеној понуди понуђени су следећи елементи:
- Укупна цена у износу од 5.114.133,50 динара, без ПДВ,
- Рок испоруке: 3 дана од дана захтева Наручиоца,
- Плаћање: у року од 15 до 30 дана од дана пријема рачуна,
- Важење понуде: 60 дан од дана отварања.
На основу свега напред наведеног, извештајем о стручној оцени понуда
констатовано је да су достављене понуде, у смислу члана 3. став 1. тачка 33. Закона о
јавним набавкама, прихватљиве јер су благовремене, испуњавају све техничке
спецификације, немају битних недостатака, не прелазе износ процењене вредности.

4

Критеријум за оцењивање понуде је: „најнижа понуђена цена“.
Комисија за јавну набавку на основу критеријума „најнижа понуђена цена“,
сачинила је ранг листу Понуђача:
Ранг листа:
Рб.
1.
2.
3.

Назив Понуђача
Понуђена цена без ПДВ-а
Божиловић – луксор д.о.о, Свилајнац, Стевана
4.904.740,00
Синђелића бр. 148, 35210 Свилајнац.
„Univerexport d.o.o“ Нови Сад, Сентандрејски
5.114.133,50
пут бр.165 21000 Нови Сад.
Млако промет д.о.о, Београд Атанасија Пуље
5.554.795,00
бр.40, 11080 Земун

Комисија за јавну набавку констатује да је за предметну набавку најнижу укупну
цену понудио понуђач „Божиловић – луксор“ д.о.о, Свилајнац, Стевана Синђелића бр.
148, 35210 Свилајнац, и она износи 4.904.740,00 динара без ПДВ-а.
Назив понуђача којима се додељује уговор
После извршене стручне оцене понуда, комисија за јавну набавку констатује да
понуда понуђач „Божиловић – луксор“ д.о.о, Свилајнац, заведенa 04.08.2016. године
под бројем 404-01-00272/2016-И012, нема недостатке у смислу члана 106. Закона о
јавним набавкама, одговарајућа је, не ограничава нити условљава права наручиоца или
обавезе понуђача, не прелази износ процењене вредности јавне набавке, те у смислу
члана 107. Закона о јавним набавкама, испуњава услов за доделу уговора. У складу са
чланом 108. Закона о јавним набавкама, уговор о јавној набавци додељује се понуђачу
„Божиловић – луксор“ д.о.о, Свилајнац, Стевана Синђелића бр. 148, 35210 Свилајнац,
ПИБ 104633130, матични број 20200804.
Укупна понуђена цена износи 4.904.740,00 динара, без ПДВ.
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у
складу са чл. 108. став 5. Закона о јавним набавкама у року од 3 дана од дана доношења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке, захтев за заштиту права понуђач може
у складу са чл. 148-156 Закона о јавним набавкама поднети
у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних
набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права.

5

